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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
01- Na reprodução dos trechos das notícias abaixo, qual contém
um desvio de concordância?
A. ―As chuvas que castigam o Uruguai já deixaram 672
pessoas desalojadas, e continua em vigor um alerta
laranja para 11 dos 19 departamentos e amarelo para
cinco, informaram fontes oficiais nesta sexta-feira.‖
B. ―A Liga portuguesa 2015/16 arranca esta sexta-feira com
bastantes motivos de interesse e a dupla Porto e Sporting
a apostarem forte para destronar o bicampeão Benfica.‖
C. ―De tanto alertar a prefeitura de Alvorada sobre os
buracos nas avenidas Frederico Dihl e 17 de Setembro,
no Bairro Intersul, sem querer, o serralheiro Leonardo
Ribeiro, 43 anos, está virando pintor. Como forma de
protesto, ele pinta as crateras que surgem nas duas
vias — cujo trânsito se intensifica no início e no final do
dia por serem ligações entre Viamão e Alvorada.‖
D. ―Reconhecida mundialmente como obra de arte, a
tapeçaria persa é unanimidade quando o assunto são
tapetes luxuosos. O UOL Casa e Decoração conversou
com profissionais de decoração e elenca a seguir os
tapetes dignos das "mil e uma noites" e as razões pelas
quais eles custam tão caros.‖
E. "Palavra rebaixamento aqui é proibida. Se eu achar que
vai ser rebaixado, vou ver o lugar mais distante na
Sibéria e me transfiro para lá.‖

E. ―O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim
partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho
e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde
repousava sua amiga e senhora.‖ (José de Alencar.
Iracema. São Paulo: FTD, 1992.)
03- A vírgula:
A. Foi empregada para separar o sujeito do predicado em
―Facebook cancela estágio de Aran Khanna, que mostrou
falha em app‖.
B. Em ―Muitas vezes considerada, a par da Google, como a
melhor empresa para se trabalhar, o Facebook parece um
sonho.‖, foi empregada para separar termos de mesmo
valor sintático.
C. Foi empregada para isolar o aposto em “Kibe Loco,
Facebook: mídias digitais se tornam trunfos em
eleição rubro-negra”
D. É facultativa em ―Como desativar notificações do
Facebook , em pouco tempo.
E. É obrigatória em: “Descubra quais empresas estão
monitorando você no Facebook, e proteja seus dados.”
ABYSSUS
Bela e traidora! Beijas e assassinas...
Quem te vê não tem forças que te oponha:
Ama-te, e dorme no teu seio, e sonha,
E, quando acorda, acorda feito em ruínas...
Seduzes, e convidas, e fascinas,
Como o abismo que, pérfido, a medonha
Fauce apresenta flórida e risonha,
Tapetada de rosas e boninas.

02- Qual das alternativas abaixo contem um trecho em total
acordo com as regras que regem a ocorrência da crase?
A. ―Mas sempre fui avesso aos prólogos; em meu conceito
eles fazem à obra o mesmo que o pássaro à fruta antes de
colhida; roubam as primícias do sabor literário.‖ (José de
Alencar. Iracema. São Paulo: FTD, 1992.)
B. ―Além, muito além daquela serra, que ainda azula no
horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios
de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da
graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.‖ (José
de Alencar. Iracema. São Paulo: FTD, 1992.)
C. ―— Foi algum mau espírito da floresta que cegou o
guerreiro branco no escuro da mata, respondeu o ancião.
A cauã piou, além, na extrema do vale. Caía à noite.‖
(José de Alencar. Iracema. São Paulo: FTD, 1992.)
D. ―— Não foi Anhangá, mas a lembrança de Iracema, que
turbou o sono do primeiro guerreiro tabajara. Irapuã
desceu de seu ninho de águia para seguir na várzea a
garça do rio. Chegou, e Iracema fugiu de seus olhos. As
vozes da taba contaram ao ouvido do chefe que um
estrangeiro era vindo à cabana de Araquém.‖ (José de
Alencar. Iracema. São Paulo: FTD, 1992.)

O viajor, vendo as flores, fatigado
Foge o sol, e, deixando a estrada poenta,
Avança incauto... Súbito, esbroado,
Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre,
Vacila e grita, luta e se ensanguenta,
E rola, e tomba, e se espedaça, e morre...
OLAVO BILAC
In Poesias (Sarças de Fogo), 1888
04- No poema, o eu lírico compara a mulher:
A.
B.
C.
D.
E.

A um abismo
Ao sol
Ao dia
A si mesmo
A alguém sem pernas

05 - A partir das palavras que caracterizam a amada, nota-se
que o eu poético é primeiramente:
A. Levado à destruição
B. Assassinado
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C. Conquistado pela aparência
D. Repelido
E. Tomado pela consciência da impossibilidade amorosa
06- O poema:
A. Tem caráter machista, pois mostra o homem como parte
dominante na relação amorosa.
B. Embasa-se na associação de termos opostos para mostrar
uma mulher dotada de dualidade de caráter.
C. Trata de um homem fraco, de perfil duvidoso.
D. Foca apenas nas características da mulher, retratando-a
como um ser dócil e de fácil convivência.
E. É extremamente informal, visto que abusa de termos
populares, inclusive cometendo erros de grafia.
07- Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto:
A. A conjunção ‗e‘ tem fator determinante na construção e
na compreensão do texto, pois é ela que introduz a ideia
de oposição entre os vocábulos.
B. Exprimindo a ideia de exclusão, a repetição da conjunção
‗e‘ introduz a ideia de que cada oração é um patamar da
capacidade de sedução feminina.
C. Ao alternar as conjunções aditivas entre palavras de valor
semântico igual, as orações adquiriram valor de adjetivo
e são explicativas.
D. O emprego excessivo da conjunção aditiva, gerou um
texto truncado, com uma sucessão de orações
subordinadas entre si, todas com valor consecutivo.
E. O uso do polissíndeto, configurado na repetição da
conjunção ‗e‘, gera uma sucessão de orações
coordenadas entre si de valor semântico aditivo.
08- A ação no texto é marcada:
A.
B.
C.
D.
E.

Pelos verbos irregulares.
Pelos verbos de ligação.
Pelos verbos indicativos de possibilidades corriqueiras.
Pelos verbos apresentados em sequência.
Pelos verbos que levam a inferir os sentimentos do eu
lírico.

09- O texto:
A. Faz uma crítica em tom satírico.
B. Reflete a opinião do veículo de suporte com objetividade.
C. Defende as ideias do seu autor fundamentado em
argumentos de cunho humorístico.
D. É injuntivo e explica a maneira correta de fazer algo.
E. É essencialmente descritivo.
10- Assinale a alternativa correta:
A. ‗daltônico‘ é acentuada pela mesma regra que rúbrica.
B. ‗você‘ é paroxítona e deve ser acentuada a despeito de
sua terminação.
C. O acento diferencial também deveria ter sido
empregado na frase: ―Rapaz tem pernas amputadas em
linha férrea em Minas Gerais‖, assim como foi no balão
do segundo quadrinho.
D. O termo ‗então‘, mesmo não tendo função sintática,
exprime um estado emocional de um personagem do
texto.
E. ‗calma‘ é conjunção com valor semântico de vocativo.
11- Assinale a alternativa correta:
A. Na frase: ―É normal os adolescentes ajudarem os pais
em casa‖, o verbo rege um único complemento
preposicionado, pois está empregado no sentido de
‗auxiliar em‘.
B. ―Desde a sua mais tenra mocidade aspirou a uma
elevação, maior que o estado de seu pai.‖ O verbo
‗aspirar‘ é transitivo direto e, portanto, regeu
complemento preposicionado.
C. Em ―O mau resultado custou-a o emprego‖, o verbo
‗custar‘ no sentido de ‗acarretar‘, rege complemento sem
preposição, sendo transitivo direto.
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D. Na expressão popular ―Deu com os burros n‘água‖, o
verbo ‗dar‘ é transitivo direto, sem necessidade de
preposição introdutória do seu complemento.
E. Em ―Cheguei em casa e fui logo assistir‖, embora de uso
cada vez mais comum, o emprego do verbo assistir como
intransitivo, não é aceito pela norma padrão da língua,
necessitando sempre de complemento.
12- Em qual dos pares abaixo, as palavras ou expressões da
língua foram empregadas corretamente nos dois exemplos?
A. ―Michel Teló fala sobre filhos: Daqui há um tempo
vem.‖
―Portugal voltará ao desemprego daqui a 20 anos.
B. ―Cegonhas virão pais adotivos de filhote abandonado‖
―Pequenas cidades viram refúgio para quem quer
morar bem.
C. ―Advogado afirma que lei de emplacamento de
cinquentinhas vai de encontro à lei.‖
―Ela é capaz de dinamizar o imaginário ao encontro
de uma outra realidade punitiva‖
D. ―O ITA em Fortaleza de certo encontraria os melhores
cérebros para a alta gerência das empresas locais e
empreendedores‖
―Decerto é que se os pais em casa não têm como
fiscalizar as atividades de seus filhos nessas redes
sociais, a Polícia Militar eventualmente o vai.
E. ―Eles saíram de seus empregos, venderam sua casa e
partiram em uma viajem pelo Reino Unido com as
crianças.‖
―Toda a frota possui câmeras e cofres que impedem
que os cobradores viagem com expressiva soma em
dinheiro.‖
Você já imaginou andar de bike debaixo da terra? Pois alguns
empresários imaginaram. O único parque subterrâneo para
bicicletas foi inaugurado no mês de fevereiro desse ano em
Louisville, no Estado de Kentucky, Estados Unidos.
Parecendo uma caverna com diversas curvas e montes que
permitem as mais diversas manobras, o local possui
aproximadamente 27 quilômetros divididos em mais de 45
trilhas.
Não é preciso ter bicicleta para tentar a sorte – o Mega Bike
oferece o aluguel das magrelas, mas é preciso reservá-las.
Também não é preciso ser um atleta. De acordo com o site, o
parque foi construído pensando em todos os níveis de
habilidade. Além disso, é bom ficar atento ao que vai vestir, já
que o local é mantido a uma temperatura média de 15 graus.
Outra informação importante é que crianças são permitidas
apenas com a autorização e acompanhamento dos
responsáveis, ou seja, os papais e mamães vão ter que pedalar.

13- O texto:

B. Fala da construção de um parque temático exclusivo para
determinadas habilidades ciclísticas.
C. Noticia a construção de um parque ciclístico de uso
comum, mas destaca que pais devem acompanhar os
filhos.
D. Mostra ser natural que em um parque temático com filiais
seja obrigatória uma vestimenta específica.
E. Afirma que mesmo sem bicicleta o usuário é tornado um
atleta profissional ao usar aquelas que o parque
disponibiliza.
14- ―O vocábulo foi formado a partir do acréscimo simultâneo
de um prefixo e um sufixo a um substantivo‖. A palavra
retirada do texto que exemplifica a explicação do processo
formador é:
A.
B.
C.
D.
E.

Subterrâneo
Quilômetros
Aproximadamente
Bicicleta
Temperatura

15- Só não é sinônimo de ‗atento‘ da maneira como foi
empregado no texto:
A.
B.
C.
D.
E.

Ligado
Alerta
Controlado
Vigilante
Cuidadoso

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – De acordo com a Lei n º 8.666/93 são motivos para
rescisão dos contratos, EXCETO:
A. Lentidão do seu cumprimento, levando a Administração
a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
B. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato.
C. Desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores.
D. Descumprimento da legislação com relação à proibição
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, sem ressalvas.
E. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços
ou compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além dos limites permitidos pela Lei n.º
8.666/93.

A. Apresenta uma inovação tecnológica na figura de uma
rede social.
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17 - Qualquer empresa possui dois tipos de estrutura: formal e
informal. Referente a esta última é INCORRETO afirmar:
A. É a rede de relações sociais e pessoais que não é
estabelecida ou requerida pela estrutura formal.
B. Surge da interação social das pessoas e apresenta
relações que não aparecem no organograma.
C. A estrutura informal focaliza as pessoas e suas relações.
A
estrutura
formal
focaliza
autoridades
e
responsabilidades.
D. O executivo deve fazer todo o possível para integrar a
estrutura formal a informal, de modo que a primeira
complemente a segunda.
E. Não pode ser extinta.
18 – Sobre a Teoria Neoclássica é INCORRETO afirmar:
A. A Teoria Neoclássica caracteriza-se por uma forte ênfase
nos aspectos práticos da Administração, por ações súbitas
e busca de resultados abstratos, embora não se descure
dos conceitos teóricos.
B. A teoria somente tem valor quando operacionalizada na
prática. Representa a contribuição do espírito pragmático
americano.
C. Os neoclássicos retomam parte do material desenvolvido
pela Teoria Clássica, redimensionando-a de acordo com
as condições da época, dando-lhe uma configuração mais
flexível.
D. Os neoclássicos definem normas de comportamento
administrativo. Os princípios da Administração que os
clássicos utilizavam como ―leis‖ são retomados como
critérios elásticos para a busca de soluções práticas.
E. Toda organização existe, não para si mesma, mas para
alcançar objetivos e produzir resultados.
19 - A eficiência da Administração de Recursos Humanos
depende dos métodos que são utilizados para planejar,
organizar, comandar e coordenar as ações e funções das
pessoas que atuam na organização. Essas funções estão
relacionadas aos seguintes sistemas:
I.

II.

III.

IV.

Sistema de Poder – Ocorrem constantemente para
alimentar as necessidades do processo produtivo e
administrativo.
Sistema de Trabalho - É estruturado conforme os
processos
produtivos
e
administrativos
da
organização.
Sistema de Remuneração - Segue tradicionalmente
critérios que incorporam princípios do Sistema de
Poder e é condicionado pelas características do
Sistema de Trabalho.
Fluxo e Recursos Humanos - Está estruturado
conforme o Modelo de Gestão adotado pela
organização, estratificado e segmentado para garantir
o comando das ações e funções das atividades
organizacionais.

Estão CORRETAS:
A. I, II, III e IV
B. I, II, IV

C. II, IV
D. II e III
E. I e IV
20 - A Departamentalização corresponde a uma especialização
horizontal, ou seja, agrupamento de atividades em um mesmo
nível hierárquico. A Departamentalização pode ser feita das
seguintes formas, das quais é INCORRETO afirmar:
A. Por função: corresponde à reunião de todos os
especialistas de um único órgão. Cada departamento
exerce uma função típica dos elementos que o compõe.
B. Por produto ou serviço: divide a empresa em unidades de
produção. Esse tipo é indicado para situações onde a
flexibilidade é exigida.
C. Por área geográfica: indicada para empresas que cobrem
grandes áreas. Tem como principal vantagem a facilidade
de coordenação.
D. Por processo: a departamentalização corresponde à
sequência do processo produtivo; cada departamento é
um cento de produção. Indicada para situação onde o
foco é a tecnologia, que demanda grandes invstimentos.
E. Por projeto: indicado para empresas que produzem por
―encomendas‖. Nessas empresas, cada produto é um
projeto especializado, voltado para atender a necessidade
do requisitante. Geralmente exige grande concentração
de recursos.
21 – Quanto ao Decreto como correspondência oficial é
INCORRETO afirmar:
A. Decretos são atos administrativos da competência
exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover
situações gerais ou individuais, abstratamente previstas,
de modo expresso ou implícito, na lei, sendo este
conceito aplicável principalmente aos decretos
autônomos.
B. Os decretos podem conter regras singulares ou concretas
(v. g., decretos de nomeação, de aposentadoria, de
abertura de crédito, de desapropriação, de cessão de uso
de imóvel, de indulto de perda de nacionalidade, etc.).
C. Os decretos regulamentares são atos normativos
subordinados ou secundários.
D. Tal como as leis, os decretos compõem-se de dois
elementos: a ordem legislativa (preâmbulo e fecho) e a
matéria legislada (texto ou corpo da lei).
E. Os decretos que contenham regras de caráter singular não
são numerados, mas contêm ementa, exceto os relativos à
nomeação ou à designação para cargo público, os quais
não serão numerados nem conterão ementa.
22 - Artigo é a unidade básica para apresentação, divisão ou
agrupamento de assuntos num texto normativo. Na elaboração
dos artigos devem ser observadas algumas regras básicas, tal
como recomendado por Hesio Fernandes Pinheiro das quais é
INCORRETO afirmar:
A. Cada artigo deve tratar de um único assunto.
B. O artigo conterá, exclusivamente, a norma geral, o
princípio, as medidas complementares e as exceções.
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C. Quando o assunto requerer discriminações, o enunciado
comporá o caput do artigo, e os elementos de
discriminação serão apresentados sob a forma de incisos.
D. As expressões devem ser usadas em seu sentido corrente,
salvo se se tratar de assunto técnico, quando então será
preferida a nomenclatura técnica, peculiar ao setor de
atividades sobre o qual se pretende legislar.
E. Nos atos extensos, os primeiros artigos devem ser
reservados à definição dos objetivos perseguidos pelo
legislador e à limitação de seu campo de aplicação.
23 – A despesa pública é executada em três estágios: empenho,
liquidação e pagamento. Sobre emprenho é INCORRETO
afirmar:
A. É o ato emanado de autoridade competente que cria para
o Estado obrigação de pagamento sempre pendente de
implemento de condição.
B. O empenho é obrigatório - não se permite a realização de
despesa sem empenho.
C. O empenho da despesa não poderá exceder o limite de
créditos concedidos.
D. A emissão do empenho abate seu valor da dotação
orçamentária total do programa de trabalho, tornando a
quantia empenhada indisponível para nova aplicação.
E. Os empenhos, segundo sua natureza e finalidade, são
classificados em: ordinário, estimativa e global.
24 – Perante a Lei Nº 8.666/93; Art. 58. O regime jurídico dos
contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, EXCETO:
A. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos
do contratado.
B. Rescindi-los, bilateralmente, nos casos especificados no
inciso I do art. 79 desta Lei.
C. Fiscalizar-lhes a execução.
D. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste.
E. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao
objeto do contrato, na hipótese da necessidade de
acautelar apuração administrativa de faltas contratuais
pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do
contrato administrativo.
25 - Na estrutura organizacional, nos casos de organização
simples ou complexa, a estrutura funcional apresenta as
seguintes características, EXCETO:
A. A administração geral tem pleno controle dos destinos da
organização e segurança de que as atividades se orientam
para a missão.
B. As tarefas são nitidamente distintas umas das outras e
muito bem definidas.
C. Tende a apresentar um maior número de gerentes.
D. O desenvolvimento da experiência e da competência
técnica é facilitado por causa da concentração de
especialistas funcionais, que ficam juntos dentro dos
mesmos grupos.

E. Com o aumento da especialização e da competência,
torna-se fácil absorver novas técnicas e conceitos
relacionados com as operações de cada área funcional.
26 – Das oito habilidades gerenciais propostas por Mintzberg,
algumas estão descritas a seguir, das quais é INCORRETO
afirmar:
A. Habilidades de relacionamento com colegas - nessa
categoria está toda a capacidade de estabelecer e manter
relações formais e informais com os colegas,
especialmente do mesmo nível hierárquico para atender a
seus próprios objetivos ou servir a interesses recíprocos.
B. Habilidades de liderança – são necessárias para
realização das tarefas que envolvam a equipe de
subordinação do gerente: orientação, treinamento,
motivação, uso de autoridade. De acordo com Mintzberg,
as habilidades de liderança estão associadas intimamente
com a personalidade do gerente.
C. Habilidade de tomar decisões em condições de
ambiguidade – nessa categoria, a habilidade interpessoal
de arbitrar conflitos entre pessoas e a habilidade de tomar
decisões para resolver distúrbios. A utilização dessas
habilidades produz tensão. Portanto, essa habilidade
exige outra: a tolerância a tensões.
D. Habilidades de processamento de informações – os
estudantes e praticantes da administração devem
aprender a construir redes informais e desenvolver
habilidades de comunicação, como expressar eficazmente
suas ideias e falar oficialmente como representante da
empresa.
E. Habilidades empresariais – essas habilidades envolvem a
busca de problemas e oportunidades e implementação
cotrolada de mudanças organizacionais. Embora as
escolas de administração dediquem pouca atenção a esses
assuntos, é possível criar o clima para encorajar o espiríto
empresarial.
27 – Referente a planejamento estratégico é INCORRETO
afirmar:
A. No campo da administração das organizações, a
estratégia abrange os objetivos da organização na relação
com seu ambiente: a seleção dos produtos e serviços e
dos mercados e clientes com as quais a organização
pretende trabalhar.
B. Planejamento estratégico é o processo de elaborar uma
estratégia, com base na análise do ambiente e nos
sistemas internos da organização.
C. Administração estratégica é o processo que compreende
planejamento, implementação e controle da execução da
estratégia.
D. O processo de planejamento estratégico consiste em
definir objetivos para relação com o ambiente, levando
em conta os desafios e as oportunidades internos e
externos.
E. O processo de planejamento estratégico afeta a empresa
em curto prazo, porque compreende as decisões sobre os
produtos e serviços que a organização pretende oferecer e
os mercados e clientes que pretende atingir.
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28 – Referente às técnicas de Desenvolvimento Organizacional
(DO) é INCORRETO afirmar:
A. Treinamento da sensitividade - Constitui a técnica mais
antiga e ampla de DO. Consiste em reunir grupos
chamados t-groups (grupos de treinamento) e que são
orientados por um líder treinado para aumentar a sua
sensibilidade quanto às suas habilidades e dificuldades de
relacionamento interpessoal.
B. Análise transacional (at) - É uma técnica que visa o
autodiagnóstico das relações interpessoais. As relações
interpessoais ocorrem através de transações. A at é uma
técnica destinada a grupos e não a indivíduos.
C. Consultoria de procedimentos - É uma técnica em que
cada equipe é coordenada por um consultor, cuja atuação
varia enormemente. A coordenação permite certas
intervenções para tornar a equipe mais sensível aos seus
processos internos de estabelecer metas e objetivos, de
participação, de sentimentos, de liderança, de tomada de
decisões, confiança e criatividade.
D. Reunião de confrontação - É uma técnica de alteração
comportamental com a ajuda de um consultor interno ou
externo (terceira parte). Dois grupos antagônicos em
conflito
(desconfiança
recíproca,
discordância,
antagonismo, hostilidade etc.)
E. Retroação de dados (feedback de dados) - É uma técnica
de mudança de comportamento que parte do princípio de
que quanto mais dados cognitivos o indivíduo recebe,
tanto maior será a sua possibilidade de organizar os
dados e agir criativamente.
29 - As vantagens do sistema de administração da produção
Just in Time (JIT) podem ser mostradas através da análise de
sua contribuição aos principais critérios competitivos. Desta
forma, indique a alternativa INCORRETA:
A. Custos: Dados os preços já pagos pelos equipamentos,
materiais e mão de obra, o JIT, busca que os custos de
cada um destes fatores seja reduzido ao essencialmente
necessário.
B. Qualidade: O projeto do sistema evita que os defeitos
fluam ao longo do fluxo de produção; o nível aceitável de
defeitos é mínimo, quase nulo.
C. Flexibilidade: O sistema just in time aumenta a
flexibilidade de resposta do sistema pela redução dos
tempos envolvidos no processo. Embora o sistema não
seja flexível com relação à faixa de produtos oferecidos
ao mercado, a flexibilidade dos trabalhadores contribui
para que o sistema produtivo seja mais flexível em
relação às variações do mix de produtos.
D. Velocidade: A prática de diferenciar os produtos na
montagem final, a partir de componentes padronizados,
de acordo com as técnicas de projeto adequado de
manufatura e projeto adequado à montagem, permite
entregar os produtos em vários prazos mais curtos.
E. Confiabilidade: A confiabilidade das entregas é
aumentada através da ênfase na manutenção preventiva e
da flexibilidade dos trabalhadores, o que torna o processo
mais robusto.

30 - Estão entre os principais enfoques da teoria do
comportamento organizacional:
I.
II.
III.
IV.
V.

Estilos de administração.
Analise intra-organizacional e análise ambiental.
Teoria das decisões.
Abordagem de sistema aberto.
Integração dos objetivos organizacionais e individuais.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, III, V
I, II, III
II, III, V
III, IV, V
I, II, III, V

31 – Para Taylor, a gerência deve seguir quatro princípios que
inclui, EXCETO:
A. Princípio de planejamento – substituir no trabalho o
critério individual do operário, a improvisação e a
atuação empírico-prática, por métodos baseados em
procedimentos científicos.
B. Princípio de eficiência - desenvolver seleção e
treinamento de empregados de forma utilitária.
C. Princípio de preparo – selecionar cientificamente os
trabalhadores de acordo com suas aptidões e prepará-los
e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo
com o método planejado.
D. Princípio do controle – controlar o trabalho para se
certificar de que está sendo executado de acordo com os
métodos estabelecidos e segundo o plano previsto.
E. Princípio da execução – distribuir atribuições e
responsabilidades para que a execução do trabalho seja
disciplinada.
32 - Os princípios de rendimento preconizados por Emerson
são os seguintes, EXCETO:
A. Oferecer orientação e supervisão competentes.
B. Impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no
trabalho.
C. Manter registros precisos, imediatos e adequados.
D. Oferecer remuneração proporcional ao trabalho.
E. Fixar normas individualizadas para as condições de
trabalho.
33 - Se, por acaso, o texto que você está digitando for
―engolindo‖ o que já está escrito, deve-se desabilitar a tecla:
A.
B.
C.
D.
E.

Pause Break
Insert
Tab
Pg Up
Del
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34 – Quanto à Placa-mãe é INCORRETO afirmar:
A. As placas-mãe são desenvolvidas de forma que seja
possível conectar todos os dispositivos quem compõem o
computador.
B. Mesmo quando um processador utiliza um determinado
socket, ele pode não ser compatível com a placa-mãe
relacionada.
C. As placas-mãe, atualmente, utilizam principalmente
memórias do tipo SDRAM. Embora exista outros tipos
como o DDR (Double Data Rate).
D. O socket do processador é responsável pela conexão do
processador à placa-mãe.
E. A Placa-Mãe possui uma série de códigos na forma de
sinais sonoros (identificados pela quantidade de beeps)
que nos orientam no possível problema.

37 – Sobre a internet é INCORRETO afirmar:
A. HTML (HiperText Markup Language) - É a linguagem
de programação utilizada na Web.
B. Links – Recurso que permite se conectar a serviços do
próprio Site.
C. Hyperlinks – Objetos destacados em um documento que
possibilitam ao usuário saltar para outro Site.
D. URL – É um dos mais avançados recursos dentro da
Internet, permite, entre outras facilidades, o recurso de
pesquisa de SITE, sendo, também, uma de suas grandes
facilidades o fato de ser um sistema orientado à interface
gráfica.
E. Backbone – É uma rede de alta velocidade que forma
estrutura da Internet.
38 – Referente ao Outlook é INCORRETO afirmar:

35 – O OpenOffice.org é um conjunto de produtividade office,
contendo programas como processador de texto, planilha
eletrônica, programa de apresentação entre outros. Quanto ao
OpenOffice.org é INCORRETO afirmar:
A. A barra de menus na parte superior da janela do
OpenOffice.org lista os comandos que podem ser usados
com os itens selecionados atualmente.
B. A barra de ferramentas Padrão localiza-se embaixo dos
menus, na parte superior de cada janela de aplicativo do
OpenOffice.org.
C. O OpenOffice.org controla o estado, o tamanho e a
posição das barras de ferramentas.
D. No OpenOffice.org, pode-se salvar em vários formatos,
entre eles os formatos do Microsoft Office.
E. O OpenOffice.org usa um formato de arquivo binário do
proprietário para salvar um documento.

A. Para: nesse campo deve ser informado o endereço
eletrônico a ser enviado o e-mail.
B. Cc (cópia carbono): nesse campo o usuário deve informar
os endereços eletrônicos para onde deseja enviar cópia da
mensagem, ou seja, utiliza-se esse campo para enviar a
mensagem para mais de uma pessoa. Onde se deve
digitar os endereços adicionais de e-mail e separá-los
com ponto e vírgula.
C. Cco (cópia carbono oculta): serve para o usuário mandar
mensagens para várias pessoas sem que elas fiquem
sabendo para quem ele enviou a mensagem.
D. Assunto: o usuário deve informar o assunto que a
mensagem trata.
E. Formatação: serve para formatar o texto da mensagem
que irá enviar como mudar a cor do texto, a fonte, o
tamanho da letra, fazer a correção ortográfica, definir
negrito, sublinhado.

36 – Sobre as LANs é INCORRETO afirmar:
A. É Uma sigla para Local Área Network (Rede De Áreal
Local).
B. LANs (ou redes locais, ou redes privadas) são redes
utilizadas
na
interconexão
de
equipamentos
processadores com a finalidade de troca de dados.
C. As LANs são utilizadas para conectar estações,
servidores, periféricos e outros dispositivos que possuam
capacidade de processamento em uma casa, escritório,
escola e edifícios próximos (máximo 500 metros de
distância).
D. Características: Alta Velocidade; Baixo Custo; Alta
Confiabilidade;
Flexibilidade
na
Instalação;
Expansibilidade; Facilidade de Acesso; Adequação à
Aplicação; Geograficamente limitada; Padronização.
E. Dispositivos de rede, ou Hardware de rede, são os meios
físicos necessários para a comunicação entre os
componentes participantes de uma rede. São exemplos os
concentradores, os roteadores, repetidores, gateways, os
switchs, as bridges, as placas de rede e os pontos de
acesso wireless.

39 – Sobre as definições no Excel 2010 é INCORRETO
afirmar:
A. Caixa de nome é onde está o endereço da célula, formado
por letra (identificação da coluna) e número
(identificação da linha).
B. Barra de fórmulas é onde são inseridas fórmulas de
cálculo ou de inclusão de dados – desde uma soma até o
texto que se quer colocar em uma célula.
C. Planilha é um conjunto de células, organizadas em linhas
e colunas.
D. Fórmula é uma sequência de texto e símbolos usada para
realizar qualquer cálculo no Excel. Deve começar com o
sinal da operação a ser utilizada, por exemplo, em
multiplicação, iniciar por asterisco (*).
E. Função é uma fórmula pré-moldada, pronta para
preenchimento com valores. O Excel fornece funções
para soma, porcentagem, média, cálculo de juros, etc.
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40 – Referente ao Microsoft Word 2010 é INCORRETO
afirmar:
A. O Word disponibiliza modelos para documentos de um
tipo específico, como cartas, convites, certificados, etc.
B. Para compartilhar um arquivo, o ideal é que este seja
salvo como Documento do Word 97-2003, para que
todos possam abri-lo, independente da versão do Word
que usarem.
C. É possível mudar o trecho de texto selecionado de lugar
clicando sobre ele e, mantendo o botão do mouse
pressionado, arrastá-lo até o ponto em que deseja que o
trecho fique.
D. Pode ser utilizada no Word a opção mesclar formatação
onde o tipo e o tamanho da letra é alterado para ficarem
iguais aos textos que recebeu a colagem. Negritos e
itálicos também são modificados para letra ―normal‖.
E. A configuração inicial do Word é de espaçamento de 10
pontos entre um parágrafo e outro.
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