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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA
Pré-sal: combustível para a educação
Maria Izabel Azevedo Noronha
A descoberta de reservas de petróleo na região pré-sal
da plataforma marítima brasileira representa uma nova era
econômica para o nosso país. Apenas no campo de Tupi,
na Bacia de Santos, as estimativas apontam para a
existência de um volume de cinco a oito bilhões de
barris de petróleo. Trata-se de uma formidável conquista
do nosso país, graças ao empenho de nossos técnicos, às
políticas energéticas que vêm sendo implementadas e ao
desenvolvimento de uma tecnologia de exploração em
águas profundas que é única no mundo.
Entretanto, para que o novo salto que se projeta para a
economia brasileira nos próximos anos resulte em melhoria
real na qualidade de vida do nosso povo, resgatando a maioria
da população de séculos de carências, miséria e
abandono, é necessário que os vultosos recursos que advirão
da exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em
investimentos nas áreas sociais, sobretudo e prioritariamente
na educação.
Alguns segmentos conservadores (...) criticam o volume
de investimentos necessários para a exploração das
reservas do pré-sal — algo como R$ 2 trilhões até 2017.
Esquecem, providencialmente, que as reservas
descobertas, segundo alguns especialistas, têm o
potencial comercial estimado de até 100 trilhões.
Acreditamos que o povo brasileiro merece, sim, que se
façam investimentos dessa ordem, os quais, naturalmente,
serão maiores ou menores de acordo com a confirmação dos
volumes de petróleo de cada reserva. O fundamental é que os
royalties e as receitas resultantes da tributação desse
verdadeiro tesouro sejam revertidos para aquele setor
que pode fazer com que o Brasil dê o salto definitivo
para o futuro, que é a educação.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – Leia:
...é necessário que os vultosos recursos que advirão da
exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em
investimentos nas áreas sociais, sobretudo e prioritariamente na
educação.
Com o emprego de sobretudo e prioritariamente, a frase lida
deve ser entendida como:
a) Havendo possibilidade, deve-se investir em educação.
b) Deve-se abrir uma concessão para que a educação receba os
recursos do petróleo.
c) Após o atendimento das demais necessidades, a educação
dever ser contemplada.
d) Das áreas sociais passíveis de receber investimentos
advindos do petróleo, a educação tem primazia.

02 – Com relação às idéias apresentadas no texto, assinale a
alternativa correta.
a)

Políticas energéticas eficazes estão sendo implementadas em
águas profundas.
b) Apenas no campo de Tupi, na bacia de Santos, há pré-sal
para ser explorado em quantidade.
c) A produção anual de oito bilhões de barris é algo formidável
até mesmo para o Brasil.
d) A exclusiva tecnologia brasileira de exploração em águas
profundas foi fator determinante para o achado.

03 – Sobre o termo providencialmente no terceiro parágrafo do
texto, é correto afirmar-se que se trata de um(a)
a)
b)
c)
d)

ironia.
enaltecimento.
providência.
ênfase.

04 – É

possível inferir que a autora, ao utilizar-se da palavra
entretanto para iniciar o segundo parágrafo, acredita que
a)

só haverá prosperidade no país se os vultosos recursos
advindos dessa riqueza forem revertidos para a educação.
b) essa descoberta se trata de uma formidável conquista se
desenvolver ainda mais a tecnologia de exploração em águas
profundas.
c) há necessidade de que esses recursos advindos dessas
riquezas não sejam revertidos prioritariamente para as áreas
sociais.
d) ainda que se priorize a educação em detrimento da
exploração em águas profundas, o Brasil não dará seu salto
definitivo para o progresso.

05 – Em qual das alternativas encontramos advérbio de
intensidade?
a)

Em sua tese, há provas bastantes de conhecimentos sobre
Lacan e Freud.
b) A chuva continuava, uma chuva mansa e igual, quase lenta,
sem interesse em inundar.
c) Meia xícara de café é o suficiente para provocar muita
insônia em mim, se ingerida à noite.
d) Meu ser desfolha-se em muitas íntimas lembranças, que
revivem um adeus sem adeus.

06 – Assinale a alternativa na qual uma das vírgulas foi
empregada incorretamente.
a)

Adriano subiu as escadas como o vento, guardou os sapatos,
a mochila, e a luz do quarto se apagou de mansinho.
b) Ele tinha de continuar ali, apesar da saudade, da vontade de
voltar, e não havia nada a ser feito.
c) Alimentar-se bem, dedicar-se a algum hobby, praticar
regularmente exercícios físicos, e viajar são hábitos saudáveis.
d) O sol estava mais intenso, e a criançada nem esquentava.

07 – Assinale a única alternativa em que o trecho em negrito
não deve ser classificado como vocativo.
a)

— Eu tenho costume, meu amigo, de cumprimentar as
pessoas quando chego.
b) Foi isso o que sempre esperei de você, e que você não soube
ser: meu amigo.
c) Meu amigo, faça a prova com tranqüilidade.
d) Tudo é resultado de esforço, meu amigo.
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08 – Leia:

12 – Leia:

As operárias concorreram ao chamado da abelha rainha.
Na palavra em negrito acima, há um hiato. Em qual palavra que
se segue há um exemplo desse mesmo tipo de encontro
vocálico?
a)
b)
c)
d)

coelho
reizinho
paisagem
psicológico

Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton
Senna [...] O vôo teve bastante cobertura da imprensa, e os
jornalistas perguntaram-lhe o que havia achado do vôo, e ele
respondeu: “Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer
esse vôo que eu fiz, com certeza teria mais amor à Pátria.”
É correto afirmar em relação ao emprego da(s) vírgula(s) que
a)

a primeira vírgula foi utilizada porque separa oração com
sujeitos diferentes.
b) a segunda vírgula é facultativa.
c) a primeira vírgula antes do e não é obrigatória.
d) a terceira vírgula não é obrigatória porque a subordinada
vem antes da principal.

09 – Leia:
I-

... esta saudade fina de Pasárgada é um veneno gostoso
dentro do meu peito.
II- A noite chora de frio, e o mendigo na calçada clama por um
abrigo.
III- ... o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e
deseja.
Há prosopopéia em
a)
b)
c)
d)

I apenas.
I e III.
II e III.
II apenas.

13 – Em qual alternativa a correspondência entre a locução
adjetiva e o adjetivo está incorreta?
a)
b)
c)
d)

do campo = bucólico
de lua = selênico
de marfim = ebúrneo
de fogo = gípseo

14 – Leia:
I-

10 – Observe:
1- O escritor ficou impressionado com o sucesso de sua obra.
2- Os atores uniram a sensibilidade à grande criatividade no
espetáculo.
3- Eles logo me chamaram ao palco para a entrega dos
merecidos prêmios.

O autor com cujas idéias não concordamos irá ao
Congresso.
II- O diretor gostou e aprovou o novo projeto da equipe de
esportes.
III- Simpatizo com a Lingüística Textual, mas tenho estudado
muito pouco suas teorias.

O complemento objeto direto está presente em:

Conforme a Norma Culta, está(ão) correta(s) quanto à regência
verbal, apenas

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

1 apenas
1e2
2e3
1, 2 e 3

11 – Leia:

I.
II.
III.
I e III.

15 – Leia

I- O dono da empresa descobriu a doença no início.
II- O dono saiu da empresa no início da doença.

Meu filho ainda não sabe se ganhará uma bolsa de estudos.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre
os termos destacados no texto acima.
a) da empresa na frase I exerce a função de adjunto adnominal.
b) da empresa, na frase II não exerce a função de adjunto
adverbial.
c) da empresa, nas frases I e II, exerce a função de
complemento nominal.
d) da empresa, na frase I, exerce a função de complemento
nominal, e, na II, de adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação da
oração acima destacada.
a)

O professor garantiu que haverá um aumento no número de
bolsas.
b) Sabe-se que muitos não estudaram para ganhar a bolsa de
estudos.
c) O problema é que o número de bolsas não atende a todos.
d) O professor deu garantia de que haverá um aumento no
número de bolsas.
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16 – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) verbo-nominal,
(2) verbal e (3) nominal. A seguir, assinale a seqüência correta.

21 – Leia:
Buscando reconciliar-se comigo após um desentendimento,
meu amigo propôs:
— A partir de hoje, vamos tentar manter uma relação mais
cardíaca.
Achei boa sua proposta, mas, mesmo sem querer contrariálo, respondi que aquilo era impossível. Isso porque ele
deveria ter dito

( ) Os comportamentos das crianças foram julgados abomináveis.
( ) O presidente esteve entre a vida e a morte durante vários dias.
( ) A casa dos sete anões ficava atrás das colinas do bosque.
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3
1, 3, 2
2, 3, 2
2, 1, 2

a)
b)
c)
d)

um relacionamento mais arterial.
uma relação mais cardiologista.
uma relação mais coronária.
uma relação mais cordial.

17 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada
incorretamente.
a)

Ansiosa para participar da excursão organizada pela escola,
Alice não dava sossego à mãe.
b) A mãe enxugou as lágrimas da filha, que sempre se negou a
enxergar os defeitos do marido.
c) Os netos acariciavam-lhe a face enrrugada, mas a avó
permanecia impassível.
d) O incipiente professor não conseguiu sanar as dúvidas de
alguns alunos do quarto ano.

22 – Dos elementos em negrito nas alternativas abaixo, apenas
um é complemento nominal. Assinale-o.
a) A habitação da mata era permitida apenas aos índios.
b) Da mata provêm muitas substâncias medicinais.
c) O coração da mata era defendido por uma onça altiva e
robusta.
d) Vanessa da Mata é um dos grandes talentos da nova
geração de cantoras brasileiras.

18 – Em

qual das alternativas o acento grave foi usado
incorretamente?
a)

O ex-coronel ianque Peter Willian saiu à caça do soldado
desertor.
b) Vai surgindo no céu à lua cheia, e os gemidos do lobo se
ouvem ao longe.
c) Pusemo-nos a caminho, às pressas, por volta das quatro
horas.
d) O desprazer de uma leitura pode significar para seu filho um
decisivo adeus à literatura infantil.

23 – Em qual das alternativas a regência nominal não obedece
à Norma Culta?

19 – Assinale

Aquele funcionário não estava apto a exercer a função de
assessor.
b) O diretor tinha certeza de que não haveria reposição das
aulas.
c) A obediência para com os pais traz a sua origem desde o
berço.
d) Líncon mantinha sempre acesa no coração a ânsia pelo
progresso de seu país.

a)
b)
c)
d)

24 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a flexão de tempo e
modo dos verbos destacados e, a seguir, assinale a alternativa
com a sequência correta.

a alternativa em que todas as palavras são
proparoxítonas.
Obs.: o acento gráfico de algumas palavras foi retirado
propositadamente.
exodo – municipe – interim
recorde – rubrica – interim
omega – interim – rubrica
recorde – municipe – interim

20 – Em qual alternativa a oração coordenada classifica-se
como explicativa?
a)

Na Europa faz muito frio; levarei, pois, todos os meus
agasalhos.
b) Cuidado, não se precipite nos julgamentos, porque neste
mundo tudo é possível.
c) As crianças ora choravam ora riam durante a apresentação
daquele famoso palhaço.
d) O empresário colaborou com dez reais para a campanha,
entretanto poderia ter sido com mais.

a)

( ) Quando vocês lhes derem essa boa notícia, eles não
desistirão do curso. (futuro do subjuntivo)
( ) Não é necessário que ele se aborreça por ter ela evitado o
último encontro. (presente do indicativo)
( ) Enquanto o cientista não obtiver todos os dados, não
terminará a pesquisa. (futuro do pretérito do indicativo)
a)
b)
c)
d)
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C, E, E
E, C, C
C, C, E
E, E, C

25 – Leia:

30 – Leia:

Tantas você fez,
Que ela chorou,
Porque você, rapaz,
Abusou da regra três (...)

Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes
para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles
haveriam de se tornar grandes cantores.
O termo sublinhado no texto acima exerce a função de

Das alternativas a seguir qual apresenta uma oração que recebe a
mesma classificação da oração em negrito acima?
a)

Foi lá pelas tantas da madrugada que ela resolveu voltar para
casa.
b) Eu te vi por aí cantando tantas vezes, que nem as aves
matutinas.
c) Subiu tanto o preço da gasolina, que eu vendi meu carro
para poder comprá-la.
d) Não gaste assim tantas palavras, que todas o vento leva.

a)
b)
c)
d)

sujeito.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
predicativo do sujeito.

31 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a classificação das
conjunções coordenativas destacadas e, a seguir, assinale a
seqüência correta.

Com relação à correta colocação do pronome oblíquo se no
período acima, é correto afirmar-se que ele deve ser posto

( ) Choveu à noite, que o asfalto amanheceu molhado.
(explicativa)
( ) Todas os dias ele sonha que sonha em morar no exterior.
(alternativa)
( ) Ela não só escreveu a peça teatral, mas também fez parte
do elenco. (aditiva)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

26 – Diante das injustiças cometidas ali, ele jamais ___
calou ___.

obrigatoriamente antes do verbo calou e com hífen.
imediatamente antes do verbo calou.
após o verbo calou e com hífen.
após o verbo calou e sem hífen.

27 – Leia:
Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o
primeiro, uma vez que mãe e filho iam à missa, e Capitu não saía
sem falar-me. Era já um falar seco e breve; a mor parte das
vezes, eu nem olhava para ela. (Machado de Assis)
Quanto ao processo de formação de palavras, pode-se afirmar
que a palavra destacada no texto é formada pelo processo de
a)
b)
c)
d)

composição.
abreviação.
hibridismo.
derivação.

a)
b)
c)
d)

Sábado me chamaram para o trabalho!
Abriu-se para mim, de repente, o céu.
Não há judiação maior que essa, caro leitor.
Vive-se mal nesta distante cidade do interior.

Os cavalos rebeldes, metidos
até__ canela na correnteza
dobravam o negro pescoço.
Ando pelo mundo
Como um animal errante
Cumprindo__ destinos
Por caminhos totalmente incertos.
meia, meio
meio, meio
meio, meios
meia, meios

33 - Observe:

29 – Em qual alternativa a concordância verbal está incorreta?
a)

32 – Quanto à concordância nominal, que alternativa completa
correta e respectivamente as lacunas nos seguintes textos:

a)
b)
c)
d)

28 – Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito.

E-C-E
C-E-C
E-E-C
C-C-E

Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele
distrito diariamente.
b) Consta no relatório do juiz os depoimentos de todas as
vítimas do furacão.
c) A maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos
terroristas.
d) Para que o caso seja encerrado, bastam as atuais provas dos
competentes advogados.

Caiu a serenata silenciosa molhando os pastos e as asas dos
pássaros. Passou a noite de Deus e veio a manhã. Por três dias
houve cerração forte, e por três noites o estancieiro teve o
mesmo sonho.
Quanto ao texto acima, está correto o que se afirma em:
a) Todos os sujeitos classificam-se como determinados.
b) Há um sujeito indeterminado, um oculto e os demais são
determinados.
c) Todos os sujeitos classificam-se como ocultos.
d) Há uma oração sem sujeito e as demais orações com
sujeitos determinados.
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34 – O plural de todos os substantivos está correto em:

39 – Observe as orações:

a)
b)
c)
d)

I- Quando há cumprimento dos deveres, vive-se em paz.
II- Pescam-se milhares de peixes nos caudalosos rios
brasileiros.
III- Trata-se de casos muito delicados os daqueles jovens
rebeldes.

D
A
L
U
AN

atuns, revés, charlatães
xadrezes, balõezinhos, vilães
guardiães, troféus, suéteres
zíperes, anciãos, anzoiszinhos

A

Há emprego da voz passiva sintética em:

35 – Leia:

a)
b)
c)
d)

I- Foi anunciado ontem o aumento do álcool.
II- Anunciaram ontem o aumento do álcool.
III- Anunciou-se ontem o aumento do álcool.
Com relação à voz dos verbos das frases acima, é correto afirmar
que em
a)

I e III, o verbo está na voz passiva analítica e sintética
respectivamente.
b) I, o verbo está na voz passiva sintética, e, em III, está na
voz passiva analítica.
c) III, o verbo está na voz passiva analítica.
d) II, o verbo não está na voz ativa.

40 – Em uma redação, escrevi o seguinte período: A bandeira
bailava. Insatisfeito, decidi acrescentar-lhe um adjunto adverbial,
e o resultado foi:
a)
b)
c)
d)

36 – Leia:

Assinale a alternativa que apresenta a coerente adaptação do
trecho acima para o discurso indireto livre.
a)

Sozinho, o pequenino Pedro gemeu que não temia o escuro.
Achava que aquilo seria melhor. “Que fossem!”, gritou.
b) O pequenino Pedro então se viu só. E havia algum problema
em se ficar no escuro? Tanto melhor! Que fossem!
c) “Não há problema com escuro! Eu gostei até... Mas vocês
podem ir embora!”.
d) “Havia algum problema com o escuro?”, perguntava para si
Pedro. E depois gritou: “Eu gosto! Podem ir!”.

37 – Leia:
Amanhã haverá uma festa nesse recinto __ me informaram.
As espécies raras serão expostas ao público __ iniciar o evento,
__ não chova.
Quanto ao emprego das conjunções subordinativas, a seqüência que
completa correta e respectivamente as lacunas no texto acima é:
segundo, assim que, caso
conquanto, se, embora
desde que, caso, conforme
conforme, desde que, se

38 – Em qual alternativa a mudança de lugar do pronome
destacado na frase não pode gerar outro sentido?
a)
b)
c)
d)

A bandeira, que era azul, bailava.
A bandeira, uma ave plácida, bailava.
A bandeira, altivo emblema nacional, bailava.
A bandeira, na tarde sonolenta e morna, bailava.

Rascunho

Ao se ver sozinho, o pequenino Pedro gemeu para si:
— Qual o problema com o escuro? Acho até melhor! Podem
ir embora!

a)
b)
c)
d)

I e II
II apenas
I apenas
III apenas

Envie lembranças nossas à família da viúva.
Vocês receberam nossas informações?
Obedeço sempre à minha consciência.
Perguntei-lhes se ainda sentem raiva minha.
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

41 – Dentro

da organização interna das Forças Armadas, dois
princípios são fundamentais para que sua missão constitucional
seja cumprida. Quais são esses princípios?
a)
b)
c)
d)

Representatividade e proporcionalidade
Defesa e manutenção da ordem
Hierarquia e disciplina
Legalidade e isonomia

42 – A regulamentação jurídica das receitas e despesas do Poder
Público na Constituição Federal de 1988 formou um sistema
orçamentário composto de três leis orçamentárias, que são: o
Orçamento Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade ou o
objetivo da elaboração do Plano Plurianual.
a)

Sua finalidade básica é a definição de metas e prioridades da
Administração Pública Federal e a orientação da formação
da Lei Orçamentária Anual.
b) Tem por objetivo principal estabelecer de forma
regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas para a
Administração Pública Federal e estipular as previsões das
despesas de realização continuada.
c) Tem por finalidade básica a programação da vida econômica
do Estado, harmonizando a estimativa de entradas
financeiras com a realização de despesas e o cumprimento
do princípio da legalidade, indicando que todas as despesas
sejam previamente autorizadas por lei.
d) Tem por objetivo planejar a obtenção de receitas,
conjugando-as com a realização das despesas, focando a
administração da dívida interna e externa e controlando a
economia através do fluxo de moeda.

43 – Levando-se em consideração as características do texto
constitucional vigente em nosso País, analise as afirmativas
abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F), e a
seguir indique a opção com a sequência correta.
( ) Quanto à forma de apresentação, a Constituição Federal de
1988 possui um texto completo e organizado, sendo
classificada como dogmática.
( ) A Constituição Federal de 1988 foi outorgada, pois resultou
de um processo democrático, sendo elaborada por um Poder
Constituinte, exercido pela Assembléia Constituinte.
( ) Pode-se classificar a Constituição Federal de 1988 como
eclética, pois foi elaborada a partir de diversas ideologias
conciliatórias.
( ) A Constituição Federal de 1988 apresenta uma característica
de rigidez com relação ao critério para sua alteração, pois
prevê que os processos de aprovação das emendas
constitucionais sejam mais difíceis e solenes do que as leis
ordinárias.
a)
b)
c)
d)

44 – A administração por objetivos (APO) constitui um modelo
administrativo identificado com o espírito pragmático e
democrático da Teoria Neoclássica. Assinale a alternativa que
não contém características da APO.
a)
b)
c)
d)

Participação atuante das gerências
Comportamento social dos empregados
Ênfase na mensuração e no controle dos resultados
Contínua avaliação, reavaliação, reunião e reciclagem dos
planos

45 – Os atos administrativos relevantes deverão ser registrados
pela contabilidade, por meio de
a) contas de compensação.
b) notas explicativas.
c) contas de resultado.
d) contas patrimoniais.
46 – O Sr. Fabiano pagou, antes do vencimento, a duplicata nº
002 à empresa “14 bis” e recebeu um desconto, pois a empresa dá
descontos aos clientes que quitarem a dívida antes da data do
vencimento. O contador da empresa registrou o referido desconto
como Desconto ________________________.
a)
b)
c)
d)

Incondicional Concedido
Condicional Concedido
Incondicional Obtido
Condicional Obtido

47 – Assinale a alternativa que indica a Equação Fundamental
do Patrimônio, considerando A=Ativo, P=Passivo e SL=Situação
Líquida.
a)
b)
c)
d)

SL = A + P
A – P = SL
SL – P = A
A + SL = P

48 – Indique a alternativa que contém somente capitais próprios.
a)
b)
c)
d)

Duplicatas a receber, fornecedores e capital inicial
Estoque de mercadorias, capital inicial e reservas
Capital inicial, lucros acumulados e reservas
Caixa, veículos e imóveis

49 – Assinale a alternativa que corresponde a uma formalidade
intrínseca do livro Diário.
a)
b)
c)
d)

Termos de Abertura e Encerramento
Autenticação do livro em órgão competente
Encadernado com folhas numeradas seguidamente
Escrituração em idioma e moeda corrente nacionais

50 – De acordo com a Lei 6.404/76, identifique a demonstração
na qual constará o lucro ou prejuízo operacional da empresa.
a)
b)
c)
d)

F-F-V-V
V-F-V-F
F-V-F-F
V-F-V-V
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Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

51 – Os livros escriturados pelo Método das Partidas Dobradas
são
a)
b)
c)
d)

Diário e Caixa.
Diário e Razão.
Razão e Caixa.
Contas-Correntes e Caixa.

56 – Podemos diferenciar, quanto à forma, os vários tipos de
atos administrativos, de acordo com a autoridade do qual
emanam e também pelo seu conteúdo abranger um caráter geral
ou individual. Correlacione as definições dos seguintes atos
administrativos e, a seguir, assinale a alternativa que contém a
sequência correta.
I-

Despacho

52 – O Método de Depreciação, que consiste em aplicar taxas
constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem, é o
método

II- Resolução e Portaria

a)
b)
c)
d)

III- Decreto

dos Saldos Decrescentes.
dos Saldos Crescentes.
da Soma dos Dígitos.
em Linha Reta.

53 – O título de crédito que pode ser emitido pelas empresas
sempre que efetuarem vendas de mercadorias a prazo, e pode ter
sua propriedade transferida para terceiro mediante endosso do
emitente, denomina-se
a)
b)
c)
d)

recibo.
duplicata.
nota fiscal.
nota promissória.

IV- Circular

a)
b)
c)
d)

( ) É o instrumento de que se
valem as autoridades para
transmitir
ordens
internas
uniformes a seus subordinados.
( ) É o ato geral ou individual,
emanado de autoridade outra
que não o Chefe do Poder
Executivo.
( ) É o ato que contém decisão da
autoridade administrativa sobre
assunto de interesse individual
ou coletivo submetido à sua
apreciação.
( ) É o ato emanado por um dos
Chefes do Poder Executivo
(Presidente da República,
Governador ou Prefeito).

IV – III – I – II
IV – II – I – III
III – II – IV – I
II – IV – I – III

54 – De acordo com as modalidades de empenho, marque (V)
para verdadeiro e (F) para Falso e, em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) Global, quando o montante a ser pago for previamente
conhecido e deva ocorrer de uma só vez.
( ) Por estimativa, quando não se possa determinar previamente
o montante exato a ser pago.
( ) Ordinário, quando o montante a ser pago for previamente
conhecido, mas deva ocorrer parceladamente.
a)
b)
c)
d)

V-V-V
V-F-V
F- F- F
F-V-F

55 – Coloque

(V) para verdadeiro e (F) para falso para as
sentenças, que completam o texto abaixo. A seguir, assinale a
alternativa com a sequência correta.
De acordo com o § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as
emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que
o modifiquem somente podem ser aprovadas caso
( ) sejam compatíveis com o PPA e com a LDO.
( ) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes de anulação de receita.
( ) não sejam relacionadas com dispositivos do texto do projeto de lei.
( ) sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões.

a)
b)
c)
d)

V-F-F-V
V-V-F-F
F-F-V-V
V-F-F-F

57 – João

precisa copiar o arquivo prova, localizado no
diretório /home para o diretório /etc. Qual comando, do sistema
operacional Linux, ele deve utilizar para executar tal tarefa?
a)
b)
c)
d)

cp /etc/prova /home
cp /home/prova /etc
cp /prova/home /etc
cp /prova/etc /home

58 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto abaixo.
A função _________, presente no BrOffice.org-Calc,
executa tarefas de acordo com o resultado de um teste lógico. Ela
possui três argumentos, sendo que o primeiro define a condição
(teste lógico), o segundo especifica o que a função faz caso o
teste seja verdadeiro, e o terceiro especifica o que a função faz
caso o teste seja _____________.
a)
b)
c)
d)
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SE - falso
SE - verdadeiro
SOMA - falso
SOMA - verdadeiro

59 – O habeas corpus é considerado um remédio constitucional
previsto para o controle jurisdicional de ato da Administração.
Assinale a alternativa em que haja um pressuposto para que ele
seja requerido.
a) Violência, coação ou ameaça à liberdade de locomoção
b) Recusa do órgão público em fornecer informações do
interesse do requerente
c) Uso abusivo de registro de dados pessoais coletados por
meios fraudulentos, desleais ou ilícitos
d) Introdução de registros discriminatórios nos dados pessoais
dos departamentos dos órgãos públicos

60 – A Lei 8666/93 prevê cinco modalidades de licitação. No
entanto, pela Medida Provisória 2.026/2000, convertida na Lei
10.520/2002, foi criada uma nova modalidade de licitação, sendo
o procedimento adequado para a aquisição de bens e serviços
comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em
que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e
lances em sessão pública. Assinale a alternativa que corresponde
a essa nova modalidade de licitação.
a)
b)
c)
d)

leilão
pregão
convite
concurso

65 – Identifique qual aspecto intangível do capital intelectual é
comentado no texto abaixo.
“Refere-se à estrutura interna que inclui sistemas e
processos, ferramentas de negócios, marcas registradas e cultura
organizacional.”
a)
b)
c)
d)

Nossa Organização
Nossos Clientes
Nossas Pessoas
Nosso Sistema

66 – A Teoria Neoclássica é uma teoria essencialmente
integradora, eclética e utilitarista. Assinale a característica que
não corresponde a essa Teoria.
Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou
cargo.
b) Ênfase nos objetivos e nos resultados a serem definidos e
alcançados.
c) Absorção de conteúdo de outras teorias administrativas.
d) Ênfase na prática e na aplicação da administração.

67 – Qual Teoria, a partir de uma abordagem múltipla, integra
os conceitos das organizações formais e informais, sem alterálos, de forma que estejam intimamente relacionados entre si?

revisão
recurso hierárquico
pedido de reconsideração
reclamação administrativa

62 – O procedimento da licitação, previsto na Lei 8666/93,
compreende várias fases até a aquisição ou contratação do bem
ou serviço para a Administração Pública. Assinale a alternativa
que indica a sequência correta das fases do procedimento da
concorrência, da sua abertura até a sua finalização.
a)
b)
c)
d)

a) delegação, hierarquia, especialização e operacionalidade.
b) socialização, especialização, competência e operacionalidade.
c) centralização, estruturação, amplitude administrativa e
visão sistêmica contingencial.
d) divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude
administrativa.

a)

61 – Qual é o recurso de que se utiliza o servidor público,
punido pela Administração, para reexame da decisão, em caso de
surgirem fatos novos suscetíveis de demonstrar a sua inocência?
a)
b)
c)
d)

64 – Os princípios fundamentais da organização formal, de
acordo com os autores neoclássicos, são:

edital, habilitação, homologação e adjudicação.
habilitação, classificação, tomada de preços e homologação.
edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação.
tomada de preços, edital, classificação, homologação e
adjudicação.

63 – Com base nos conceitos básicos de criação e edição de um
texto utilizando-se o BrOffice.org-Writer, coloque (V) para
verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.

a)
b)
c)
d)

Clássica
Estruturalista
da Burocracia
das Relações Humanas

68 – As organizações bem-sucedidas apresentam uma cultura
que reúne algumas características. Assinale a alternativa que não
apresenta uma dessas características, de acordo com as novas
tendências da Administração.
a)
b)
c)
d)

Padrões flexíveis
Interesse pelas pessoas
Ênfase em inovações proprietárias
Habilidade de compartilhar com os parceiros

69 – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a
alternativa com a sequência correta.

( ) O formato de arquivo .doc pode ser aberto, editado e salvo
pelo BrOffice.org-Writer.
( ) Para alinhar um texto horizontalmente, existem quatro
opções: esquerda, direita, centro e justificado.
( ) Para inserir um cabeçalho na página, basta clicar em
Inserir > Objeto na barra de menus.
( ) Para criar uma tabela em um documento de texto, basta
clicar em Ferramentas > Tabela, na barra de menus.

( ) As Organizações Normativas utilizam o controle moral
como principal influência sobre os participantes.
( ) Os beneficiários principais das Organizações de Estado são
os próprios membros da Organização.
( ) Na tipologia de Udy, as Organizações Integrativas estão
relacionadas com a solução de conflitos e a motivação para
cumprir certas expectativas sociais.
( ) A concentração de autoridade é uma das dimensões da
tipologia tridimensional das organizações.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

V-F-F-V
V-V-F-F
F-V-V-F
F-F-V-V
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V–F–V–V
F–F–V–V
V–V–V–F
F–V–F–F

70 – Não

são consideradas Receitas de Capital as receitas
provenientes
a) de recursos financeiros recebidos da agropecuária.
b) da conversão, em espécie, de bens e direitos.
c) da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas.
d) do superávit do Orçamento Corrente – diferença entre
receitas e despesas correntes.

71 – O fator que decide a escolha entre as modalidades de
licitação (concorrência, tomada de preços ou convite) é o

77 – De acordo com a Escola da Administração Científica, é
necessário que haja uma repartição de responsabilidades onde a
gerência pensa e o trabalhador executa. Essa tentativa de
substituir métodos empíricos e rudimentares por métodos
científicos recebeu o nome de:
a)
b)
c)
d)

Organização racional do trabalho.
Dimensionamento racional integrado.
Proporcionalidade das funções administrativas.
Abordagem simplificada da organização formal.

78 – A abordagem neoclássica baseia-se
fundamentos, com exceção do seguinte:

em

diversos

a)
b)
c)
d)

valor da compra, do serviço ou da obra.
prazo da compra, do serviço ou da obra.
ramo de atividade dos concorrentes.
número de interessados.

a)

a)
b)
c)
d)

Órgão Setorial de Programação Financeira (OSPF)
Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Poder Judiciário
Poder Legislativo

dentro da teoria Neoclássica que obedece aos seguintes estágios:
formulação dos objetivos organizacionais; análise externa do
ambiente; análise interna da empresa; formulação das
alternativas para alcançar os objetivos organizacionais e estágio
de desenvolvimento de planos táticos e operacionais.

A Administração é um processo operacional composto de
funções como planejamento, organização, direção e controle.
b) Os princípios de Administração, a exemplo dos princípios
das ciências lógicas e físicas, são necessários e verdadeiros.
72 – Tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras
c)
A
Administração precisa fundamentar-se em princípios
da União, movimentáveis pelas Unidades Gestoras da
relativos,
para que sejam aplicados às diversas situações e
Administração Federal, Direta e Indireta, participantes do SIAFI,
orientem
a
conduta dos administradores.
na modalidade on-line.
d) Como ciência ou técnica, a teoria da Administração não
O texto acima se refere a
precisa abarcar todo o conhecimento para poder servir de
a) Nota de Sistema.
fundamentação científica dos princípios de Administração.
b) Nota de Lançamento.
c) Conta Única.
79 – A Teoria da Contingência é também denominada Escola
d) DARF.
a) Humana.
73 – A respeito do funcionamento do caixa único, o Decreto nº b) Clássica.
93.872/86 estabelece competência à (ao) _____________ para c) Ambiental.
aprovar, em ato próprio, o limite global de saques de cada d) Comportamental.
Ministério ou Órgão, obedecendo ao montante das dotações e à
previsão do fluxo de caixa do Tesouro Nacional.
80 – Assinale a alternativa que corresponde ao modelo inserido

74 – Assinale a alternativa que apresenta uma das etapas da a)
elaboração do orçamento-programa.
b)
c)
a) Edital
d)
b) Projeto
c) Licitação
d) Empenho

75 – “Pode

a Lei Orçamentária conter autorização ao
____________ para abrir créditos suplementares e para realizar
operações de créditos por antecipação de receita.”
a)
b)
c)
d)

Poder Judiciário
Poder Executivo
Poder Legislativo
Congresso Nacional

Modelo de Humble
Modelo de Odiorne
Planejamento estratégico
Estruturalista organizacional

81 – No início do século XX, surgiu a Abordagem Clássica da
Administração. Ela é desdobrada em duas orientações
diferentes: de um lado, a Administração Científica desenvolvida
a partir dos trabalhos de Taylor, e a outra com os trabalhos de
Fayol, classificados na Teoria Clássica. A teoria de Taylor teve
como principal característica a ênfase _____________.
a)
b)
c)
d)

nas tarefas
na estrutura
no fator motivacional
nas relações humanas

76 – Os limites orçamentários e financeiros estabelecidos, que
impedem parcialmente a movimentação e o empenho da despesa
e também a movimentação financeira, com bloqueio de dotações, 82 – São características pertinentes à Administração Científica,
exceto
é o que se conhece por
a) rendimento máximo, em lugar de produção reduzida.
a) cota.
b) cooperação, não individualismo.
b) repasse.
c)
harmonia, em vez de discórdia.
c) sub-repasse.
d) remuneração do pessoal.
d) contingenciamento.
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83 – Quanto à Teoria das Relações Humanas, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) O nível de produção é determinado pela capacidade física do
empregado.
( ) Uma das conclusões da experiência de Hawthorne foram as
recompensas e sanções sociais.
( ) A organização industrial deve optar pela função econômica
ou pela social para manter o seu equilíbrio.
( ) A colaboração humana é um fenômeno social, não lógico,
sendo mais determinado pela organização informal.
a)
b)
c)
d)

F–V–F–V
F–V–V–F
V–F–V–F
V–F–F–V

84 – Qual o comando utilizado para criar o diretório teste
dentro do diretório /mnt?
a)
b)
c)
d)

mkdir /teste/mnt
rmdir /mnt/teste
mkdir /mnt/teste
rmdir /teste/mnt

87 – Assinale a alternativa que caracteriza a técnica de melhoria
contínua ou kaizen, aplicada nas organizações no mundo
moderno.
a)

A melhoria contínua não é uma técnica de mudança
organizacional.
b) Todos os programas de melhoria organizacional são
decretados de cima para baixo.
c) A melhoria contínua deriva do programa das escolhas dos
grupos dos círculos de qualidade.
d) Todos os assuntos são de responsabilidade de todas as
pessoas da organização, pois há um compartilhamento da
responsabilidade, que se torna solidária.

88 – No processo de globalização, as organizações se tornam
classe mundial, focalizadas externamente, levando em
consideração o conhecimento mais recente e operando através
das fronteiras de funções, setores, empresas, comunidades ou
países em complexas redes de parcerias estratégicas. Quais os
principais ativos dessas organizações?
a)
b)
c)
d)

Habilidade, inovação e produção
Conceitos, competência e conexões
Competência, valorização, inovação
Valorização, competência, sustentabilidade

89 – Com base no modelo burocrático Weberiano, assinale a
alternativa que corresponde a uma de suas características.

85 – Ana

utilizou o BrOffice.org-Impress para criar uma
apresentação sobre as metas atingidas por sua empresa durante o
ano de 2009. Durante a apresentação, ela quer escrever em
alguns slides para salientar alguns pontos abordados. Para
utilizar o ponteiro do mouse como caneta, qual é o passo-a-passo
que Ana deve seguir?
a)

Formatar > Estilos e Formatação > Ponteiro do Mouse como
Caneta
b) Ferramentas > Opções > Ponteiro do Mouse como Caneta.
c) Apresentação de Slides > Caixa de Diálogo Configurações
da Apresentação de Slides > Ponteiro do Mouse como
Caneta
d) Exibir > Animação Personalizada > Caixa de Diálogo
Apresentação de Slides > Ponteiro do Mouse como Caneta

a)
b)
c)
d)

Superconformidade
Internalização das normas
Categorização das decisões
Impessoalidade no relacionamento

90 – O processo benchmarking objetiva desenvolver a
habilidade dos administradores para a visualização no mercado
das melhores práticas administrativas das empresas consideradas
excelentes (benchmarks), comparando essas práticas, avaliando a
situação e, por fim, identificando as oportunidades de mudanças
dentro da sua organização. Qual a principal dificuldade à adoção
do benchmarking nas organizações?

86 – Considerando os comandos do sistema operacional Linux,
relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém
a sequência correta.

Estabelecer objetivos ou padrões do novo nível de
desempenho.
b) Revisar os benchmarks e as relações atuais com a
organização-alvo.
c) Desenvolver um esquema de competitividade com as
organizações que estão sendo avaliadas como modelo.
d) Convencer os administradores de que seus desempenhos
podem ser melhorados e excedidos.

1- ls

91 – Quanto à sua constituição, os tipos de sistemas podem ser

2- mv
3- cd
4- mcedit
a)
b)
c)
d)

4, 2, 3, 1
2, 4, 1, 3
2, 3, 4, 1
4, 1, 2, 3

( ) Move ou renomeia arquivos e
diretórios.
( ) Edita um arquivo.
( ) Mostra os arquivos e diretórios
existentes no disco, bem como suas
propriedades.
( ) Executa a navegação em diretórios.

a)

a)
b)
c)
d)

físicos ou abstratos.
abertos ou fechados.
concretos ou mecânicos.
conceituais ou fechados.

92 – Qual característica do Desenvolvimento Organizacional
fornece informação de retorno sobre o comportamento e encoraja as
pessoas a compreender as situações em que estão envolvidas e a
tomar ação autocorretiva para serem mais eficazes nessas situações?
a)
b)
c)
d)

orientação contingencial
solução de problemas
orientação sistêmica
retroação
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93 – A Constituição Federal de 1988, no capítulo dos Direitos e
Garantias Fundamentais, estabelece que “a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador”. Ela prevê, porém, circunstâncias em que poderão
ocorrer algumas exceções. Assinale a alternativa em que não se
configura uma possibilidade constitucional da violabilidade do
domicílio.

97 – Também conhecida como Teoria Behaviorista da
Administração, trouxe uma nova direção e um novo enfoque para
a teoria administrativa: a abordagem das ciências do
comportamento, o abandono das posições normativas e
prescritivas das teorias anteriores e a adoção de posições
explicativas e descritivas.
O texto acima se refere a qual teoria?

a)

a)
b)
c)
d)

Durante o dia e à noite, para prestar socorro nos casos em
que a pessoa necessite de auxílio e não tenha possibilidade
de manifestar por meios próprios o pedido de ajuda.
b) Durante o dia e à noite, para cumprimento de ordem judicial.
c) Durante o dia e à noite, em casos de catástrofes, como
inundações, incêndios, desabamentos.
d) Durante o dia e à noite, em situação de flagrante delito.

94 – Considerando

os bens da União, previstos no art. 20 da
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que apresenta
a informação correta.
Lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de
limite com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais são bens pertencentes à União.
b) Terras devolutas são indispensáveis à defesa das fronteiras,
das fortificações e construções militares e para o
desenvolvimento de atividades agropecuárias.
c) Mar territorial é a zona contígua à costa brasileira, possuindo
uma extensão de doze milhas marítimas, nelas excluídas o
subsolo e o espaço aéreo.
d) Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios deixam de
pertencer à União, quando exploradas economicamente por
eles para sua subsistência.

da Contingência
Comportamental
das Relações Humanas
do Desenvolvimento Organizacional

98 – A Teoria ____________ aplicada à solução dos problemas
administrativos é conhecida como Pesquisa Operacional.
a)
b)
c)
d)

Comportamental da Administração
Neoclássica da Administração
da Contingência
Matemática

a)

95 – Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de
inexigibilidade do processo de licitação.
a) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem
b) Nos casos de emergência ou calamidade pública
c) Na contratação de serviços técnicos de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização
d) Para a compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da Administração,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado

99 – “Leia:
“É uma decorrência do estado motivacional provocado pela
satisfação ou não-satisfação das necessidades individuais das pessoas.”
Em se tratando da decorrência da Teoria das Relações
Humanas, a afirmativa acima se relaciona à (ao)
a)
b)
c)
d)

100 – Existem vários tipos de redes de comunicação, cada qual
com suas características em termos de eficiência, rapidez e
relacionamento. Leavitt fez uma experiência para verificar qual a
melhor estrutura de redes ou cadeia de comunicações em um
grupo de cinco pessoas. Qual das alternativas não apresenta um
dos três tipos de redes tentados por Leavitt nessa experiência?
a)
b)
c)
d)

96 – A Constituição Federal de 1988 inovou ao fazer expressa
menção a alguns princípios a que se submete a Administração
Pública Direta e Indireta. O princípio pelo qual se exige que a
Administração Pública indique os fundamentos de fato e de
direito das decisões tomadas em qualquer tipo de ato, porque se
trata de formalidade necessária para permitir o controle de
legalidade dos atos administrativos, é o princípio da
a)
b)
c)
d)

Moral.
Motivação.
Comportamento.
Clima Organizacional.

impessoalidade.
publicidade.
legalidade.
motivação.
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Roda
Cadeia
Círculo
Pirâmide

