VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

ADM - ADMINISTRAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 50 (cinquenta) questões
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada
alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a
anulação de sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 21/01/2011

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos
nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos
Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação
provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
TEXTO I
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram–
serãoque
– foram
11. Assinale
a alternativa
completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
c) chegaram – serão – foi
chegou–
será––foi
foram
a)d)chegou
– será
b) chegaram– serão – foram
12.c)Assinale
a alternativa
que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
chegaram
– serão – foi
d) chegou– será – foram
(1) Muito
(2) Auxílio
12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
a) presente do indicativo.
b) Apenas 4.
b) pretérito perfeito do indicativo.
c) Apenas 5.
c) pretérito imperfeito do indicativo.
d) Apenas 2 e 6.
d) futuro do presente do indicativo.
19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
20. Analise as afirmações sobre o texto II.
a) presente do indicativo.
I.b)Apretérito
participação
na reconstrução
perfeito
do indicativo. do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
instalada
naquele
país.
c) pretérito imperfeito
do indicativo.
II.d)Afuturo
ajudado
humanitária,
opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
presente dona
indicativo.
atribuições da força de paz.
A missão
de paz no Haiti
a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
20. III.
Analise
as afirmações
sobreé texto.
Qual(is)
está(ão) correta(s)
de acordo
o texto?
I. A participação
na reconstrução
docom
Haiti
consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força
de paz instalada naquele país.
A ajudaahumanitária,
na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
a)II. Apenas
I.
atribuições
b) Apenas
a II. da força de paz.
A missão
c)III.Apenas
a IIde
e apaz
III. no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
d) I, II e III.
Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) III
Apenas II e III.
TEXTO
d) I, II e III.
TEXTO III

Jobim elogia atuação da FAB no Haiti
Soldados brasileiros se preparam para embarcar para o Haiti, no Aeroporto do Galeão, no Rio

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às
vítimas do terremoto no Haiti tem sido extraordinária. Após desembarcar na Base Aérea de Brasília na
madrugada desta sexta-feira, Jobim falou que o Hospital de Campanha (HCAMP) irá gerar um impacto
positivo em Porto Príncipe, proporcionando atendimento médico à população.
"A atuação da FAB tem sido extraordinária. Vamos instalar o Hospital de Campanha no Campo
Charle. Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. Por meio dele, vamos ter condições de avaliar
a necessidade de enviar um módulo hospitalar da Marinha", disse.
Jobim também disse que outra preocupação é com a alimentação da população local. "O problema
básico é que não se resolve enviar alimentos que dependam de ______, ou seja, arroz, feijão que se
tenha que cozinhar. Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato, enlatados, um chocolate,
um biscoito, um pão", afirmou.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e comandantes do Exército chegaram ____ noite de quartafeira à base brasileira no país para liderar os trabalhos do contingente militar brasileiro no Haiti. O
Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar
a reconstruir o país. Além dos recursos financeiros, o Brasil doará 28 t de alimentos e água para a
população do país. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou oito aeronaves de transporte para
ajudar as vítimas.
O Brasil chefia a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti, ou Minustah, na sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes. Segundo o Ministério
da Defesa, 1.266 militares brasileiros servem na força. Ao todo, são 1.310 brasileiros no Haiti. A missão
de paz foi criada em 2004, depois que o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante
uma rebelião. Além do prédio da ONU, o prédio da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe também
ficou danificado, mas segundo o governo, não ____ vítimas entre os funcionários brasileiros.
Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4206915-EI14687,00.html. Acesso em:
07 out. 2010.
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As questões de 21 a 30 referem-se ao texto III.
21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto (l. 09, 12, 23).
a)
b)
c)
d)

cocção – na – há
cocsão – à – há
cocção – na – a
cocsão – a – a

22. Relacione as colunas de acordo com a classificação morfológica das palavras destacadas nos trechos extraídos
do texto. Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses. Alguns números
poderão ser usados mais de uma vez; outros poderão nem ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Pronome Relativo
Conjunção Integrante
Conjunção Explicativa
Preposição
afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às vítimas do terremoto no Haiti tem sido
extraordinária. (l. 01-02)
O problema básico é que não se resolve (l. 08-09)
Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato (l. 10)
a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou Minustah, na
sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes (l. 18 e 19)
2–1–4–2
2–3–3–1
3–2–2–1
2–2–4–1

23. Analise as modificações sugeridas para a colocação dos pronomes em frases do texto.
I. Soldados brasileiros se preparam (subtítulo) – Soldados brasileiros preparam-se
II. arroz, feijão, que se tenha que cozinhar (l. 09-10) – arroz, feijão que tenha-se que cozinhar
III. alimentos que se possa comer de imediato (l. 10) – que possa-se comer de imediato
Qual(is) delas não violaria(m) o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

24. Assinale a substituição que causaria problemas de significado ao período original.
a)
b)
c)
d)

Irá gerar (l. 03) – gerará
Vamos instalar (l. 05) – instalaremos
Vamos ter condições de avaliar (l. 06) – avaliaremos
Doará 28 t de alimentos e água (l. 15) – vai doar

25. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não esteja na voz passiva.
a)
b)
c)
d)

A atuação da FAB tem sido extraordinária (l. 05).
Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. (l. 06)
A missão de paz foi criada em 2004 (l. 20-21).
o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante uma rebelião (l. 21-22).
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26. Às vezes, na pronúncia de algumas palavras, há acréscimo ou supressão de fonemas.
Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça.
a)
b)
c)
d)

Brasileira.
Contingente.
Impacto.
Outra.

27. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação das orações - sem levar em conta
se estão reduzidas ou desenvolvidas - que compõem o período a seguir:
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar a
reconstruir o país. (l. 13 – 15)
a) Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração principal – Oração subordinada adverbial final – Oração
subordinada objetiva indireta.
b) Oração principal – Oração subordinada substantiva objetiva direta – Oração subordinada adverbial final –
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração subordinada substantiva objetiva indireta
- Oração subordinada adverbial consecutiva.
d) Oração subordinada adverbial final – Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva - Oração
subordinada objetiva indireta.
28. Informe se a significação contextual de palavras e/ou de expressões do texto III é falsa (F) ou verdadeira (V).
Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

extraordinária (l. 02) – rara
necessidade (l. 07) – urgência
local (l. 08) – nativa
conta com (l. 19) – abrange
F–F–V–V
F–V–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F

29. A afirmação apresentada no título do texto III é retomada nos parágrafos
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas .
2, 3 e 5 apenas.

30. Pelo que se depreende a partir da leitura atenta do texto III, a situação que não pode ser atribuída exclusivamente
à FAB é a
a)
b)
c)
d)

instalação do Hospital de Campanha em Porto Príncipe.
disponibilização de aeronaves para transporte de vítimas.
elogiada ajuda às vítimas do terremoto no Haiti.
presença de 1310 militares brasileiros no Haiti.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31. A Teoria da Administração Científica possuía como principal enfoque a
a)
b)
c)
d)

organização formal burocrática.
racionalidade organizacional.
análise intraorganizacional e análise interorganizacional.
ênfase nas tarefas: racionalização do trabalho no nível operacional.

32. Assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

A Teoria das Relações Humanas apresenta ênfase nas pessoas.
A Teoria Clássica apresenta ênfase na estrutura.
A Teoria Neoclássica apresenta ênfase no ambiente.
A Teoria do Desenvolvimento Organizacional apresenta ênfase nas pessoas.

33. Assinale a alternativa que identifica corretamente a definição.
É a pessoa que tem a coragem de assumir riscos para aproveitar oportunidades em situações onde outras pessoas
veriam apenas problemas ou ameaças.
a)
b)
c)
d)

Investidor.
Empreendedor.
Capitalista de risco.
Aventureiro.

34. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Habilidades _______________________ consistem em saber utilizar métodos, técnicas e equipamentos
necessários para realizar tarefas específicas relacionadas com a execução do trabalho.
a)
b)
c)
d)

técnicas
institucionais
humanas
conceituais

35. Assinale a alternativa que identifica corretamente a definição.
É a aplicação de normas fixas para homogeneizar ciclos de produção para obter redução de custos e aumento de
eficiência.
a)
b)
c)
d)

Racionalização.
Princípio da execução.
Princípio do controle.
Padronização.

36. Fayol define o ato de administrar como:
a)
b)
c)
d)

prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
planejar, executar, coordenar e controlar.
prever, planejar, comandar, coordenar e controlar.
prever, organizar, comandar, executar e controlar.

37. Para a Teoria Clássica, a divisão do trabalho pode dar-se em duas direções:
a)
b)
c)
d)

departamental e funcional.
horizontal e diagonal.
vertical e horizontal.
departamental e matricial.
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38. A organização linear é um tipo de estrutura organizacional que apresenta uma forma piramidal. Nela ocorre a
supervisão linear, baseada na unidade de comando e que é o oposto da supervisão funcional. O autor que dava
preferência para a organização linear é
a)
b)
c)
d)
39.

Frederick Winslow Taylor.
Carl Barth.
Frank Gilbreth.
Henri Fayol.

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, nas assertivas a seguir.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A Teoria das Relações Humanas trata a organização como uma máquina.
A Teoria Clássica defende a confiança nas pessoas.
A Teoria das Relações Humanas defende a autonomia do empregado.
A Teoria Clássica enfatiza as pessoas.
A Teoria das Relações Humanas defende linhas claras de autoridade.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

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

40. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
_____________ são os grupos espontâneos de pessoas que formam a organização informal.
a)
b)
c)
d)

Grupos sociais
Grupos setoriais
Grupos informais
Grupos formais

41. Analise as afirmações a seguir.
I. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder.
II. A divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de
trabalho.
III. Há liberdade total para as decisões grupais ou individuais, e mínima participação do líder.
IV. O líder não avalia o grupo nem controla os acontecimentos. Apenas comenta as atividades quando perguntado.
V. O líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo.
É correto afirmar que alguns dos princípios de liderança democrática estão listados
a)
b)
c)
d)

em todos.
apenas em I e III.
apenas em I, II e III.
apenas em I e II.

42. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
_________________ é a maneira ou modo peculiar de liderar as pessoas de acordo com certas situações.
a)
b)
c)
d)

Estímulo
Clima organizacional
Estilos de liderança
Carisma

43. Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Descentralização significa a concentração do processo decisorial na cúpula da organização.
Diretrizes são princípios estabelecidos para permitir o alcance dos objetivos pretendidos.
Controle é o processo de transferir autoridade e responsabilidade para posições inferiores da hierarquia.
Métodos são alvos a atingir a curto prazo.
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44. Considere os tipos de departamentalização, segundo CHIAVENATO, abaixo enumerados de I a VI.
I. por funções.
II. por produtos e serviços.
III. por localização geográfica.
IV. por clientes.
V. por projetos.
VI. por fases do processo.
Assinale a alternativa que indica os principais tipos de departamentalização.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II.
Nenhum.
Todos.
Apenas III e VI.

45. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, no que diz respeito às vantagens da departamentalização por funções.
(
(
(
(
(

) Permite agrupar vários especialistas sob uma única chefia comum, quando a sua atividade é especializada.
) Permite economia de escala pela utilização integrada de pessoas, máquinas e produção em massa.
) Reduz a cooperação interdepartamental, pois exige forte concentração interdepartamental e cria barreiras
entre os departamentos devido à ênfase nas especialidades.
) É indicada para circunstâncias estáveis de poucas mudanças e que requeiram desempenho continuado de
tarefas rotineiras.
) Faz com que as pessoas focalizem seus esforços sobre suas próprias especialidades em detrimento do
objetivo global da empresa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

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

46. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
I. Desenho organizacional
II. Especialização horizontal
III. Especialização vertical
IV. Departamentalização por clientes
(
(
(
(

) é a divisão do trabalho organizacional no sentido vertical em níveis hierárquicos.
) consiste no agrupamento de atividades e tarefas de acordo com os principais clientes servidos pela
organização.
) é a divisão do trabalho organizacional no sentido horizontal em departamentos.
) é o mesmo que estrutura ou formato organizacional.

A ordem correta da segunda coluna, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

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

47. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Administração por ______________________ é o processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos
comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam esses
objetivos como guia para a sua atividade.
a)
b)
c)
d)

ações
indicadores
metas
objetivos
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48. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
I. Estratégia
II. Objetivos
III. Operação
IV. Análise interna
(
(
(
(

) são alvos futuros pretendidos pela organização.
) é uma atividade ou tarefa específica visando a um objetivo imediato de curto prazo.
) significa a mobilização de todos os recursos da organização em âmbito global, visando atingir objetivos
globais a longo prazo. Uma estratégia define um conjunto de táticas.
) significa o levantamento das condições organizacionais para permitir uma avaliação dos pontos fortes e dos
pontos fracos.

A ordem correta da segunda coluna, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

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

49. Considere as opções abaixo enumeradas de I a V.
I. Caráter legal das normas e regulamentos.
II. Caráter informal das comunicações.
III. Hierarquia de autoridade.
IV. Pessoalidade nas relações.
V. Caráter racional e divisão do trabalho.
Dentre as opções citadas, assinale a alternativa correta que indica, segundo Max Weber, dentre outras, as
características da burocracia.
a)
b)
c)
d)

Apenas I, III e V.
Apenas I, II, III e V.
Apenas III, IV e V.
Todas.

50. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Controle _________________ é o controle baseado em símbolos puros ou em valores sociais. É o controle moral
e ético, por excelência, e baseia-se em convicção, fé, crença e ideologia.
a)
b)
c)
d)

material
físico
social
normativo

51. De acordo com a visão sistêmica, é incorreto afirmar que as organizações são
a)
b)
c)
d)

dinâmicas, em contínua mudança.
estáveis, estáticas, passivas, inertes.
auto-organizadas.
sistemas abertos.

52. Os objetivos da Gestão de Pessoas são variados. A ARH deve contribuir para a eficácia organizacional através das
seguintes ações, exceto
a)
b)
c)
d)

ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar a sua missão.
proporcionar competitividade à organização.
evitar a mudança.
aumentar a autorrealização e a satisfação dos empregados no trabalho.

Administração Versão A

14

53. Assinale a alternativa correta.
a) É função da ARH a análise e descrição de cargos.
b) A moderna gestão de pessoas consiste em várias atividades, como planejamento estratégico e operacional.
c) Em seu trabalho, cada administrador desempenha algumas funções que constituem o processo administrativo:
planejar, organizar e operacionalizar.
d) Não é função da ARH o treinamento e desenvolvimento de pessoas.
54. Assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

A descentralização da ARH favorece a administração participativa.
A centralização da ARH proporciona elevada integração intradepartamental.
A centralização da ARH proporciona administração autoritária e autocrática.
A centralização da ARH favorece a focalização do cliente interno.

55. O desenho orgânico típico da era da informação possui, dentre outras, as seguintes características, exceto
a)
b)
c)
d)

ênfase em equipes autônomas e não mais em órgãos ou departamentos.
ênfase na eficiência da produção, no método e na rotina.
cargos flexíveis e adequados a tarefas complexas e variadas.
ênfase na mudança, na criatividade e na inovação.

56. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Na ______________________ surgem os departamentos de recursos humanos, que substituem os antigos
departamentos de relações industriais. Além das tarefas burocráticas, os chamados DRH desenvolvem funções
operacionais e táticas como órgãos prestadores de serviços especializados.
a)
b)
c)
d)

industrialização clássica
era da teoria dos sistemas
industrialização neoclássica
era da administração científica

57. Correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
I. Administração de estratégias de recursos humanos
II. Administração da infraestrutura da empresa
III. Administração da contribuição dos funcionários
IV. Administração da transformação e da mudança
(
(
(
(

) como o RH pode oferecer uma base de serviços à organização para ajudá-la a ser eficiente e eficaz.
) como o RH pode ajudar no envolvimento e comprometimento dos funcionários, transformando-os em agentes
empreendedores, parceiros e fornecedores para a organização.
) como o RH pode ajudar na criação de uma organização criativa, renovadora e inovadora.
) como o RH pode impulsionar a estratégia organizacional.

A ordem correta da segunda coluna, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

II – III – IV – I
I – II – III – IV
IV – III – II – I
II – IV – III – I
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58. Assinale (V), se forem verdadeiras, e (F), se falsas.
Na era da informação, do conhecimento e da inovação, novas características devem ser atribuídas a ARH. Para
gerir mudanças estruturais e comportamentais que ocorrem nas organizações, são imprescindíveis:
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ênfase nos meios e procedimentos.
visão voltada para o presente e o passado.
vários níveis hierárquicos.
consultoria e visão estratégica.
ênfase na liberdade e participação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

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

59. Objetivo é um resultado desejado que se pretende alcançar dentro de um determinado período de tempo. Na ARH,
os objetivos podem ser divididos em rotineiros, inovadores e de aperfeiçoamento. Considere as opções abaixo
enumeradas de I a V.
I. Entrevistar 120 candidatos.
II. Manter o nível de satisfação dos funcionários em 85%.
III. Obter 100 sugestões mensais de funcionários.
IV. Implantar um programa de qualidade total.
V. Elevar o nível de produtividade do pessoal em 5%.
Entre as opções citadas, são exemplos de objetivos rotineiros:
a)
b)
c)
d)

apenas I, II, III e V.
apenas I, II e V.
apenas I e II.
todos.

60. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
Objetivos _______________________ são os objetivos que servem para alavancar os atuais resultados da
organização no sentido de melhorar e incrementar aquilo que já existe.
a)
b)
c)
d)

estratégicos
rotineiros
inovadores
de aperfeiçoamento

61. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
O planejamento _____________________ refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance
dos objetivos organizacionais e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos
funcionários.
a)
b)
c)
d)

de RH
estratégico de RH
tático de RH
operacional de RH

Administração Versão A

16

62. Considere as opções abaixo enumeradas de I a V.
I. Absenteísmo.
II. Rotatividade de pessoal.
III. Férias.
IV. Mudanças nos requisitos da força de trabalho.
V. Gravidez.
Entre as opções citadas, é (são) fator(es) que intervém(êm) no planejamento de RH:
a)
b)
c)
d)

apenas V.
apenas I e V.
apenas I, II, III e IV.
apenas I, II e IV.

63. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
O processo de ____________________ constitui a rota de ingresso destas na organização.
a)
b)
c)
d)

selecionar pessoas
agregar pessoas
entrevistar pessoas
treinar pessoas

64. Considere os aspectos listados a seguir.
I. Excessiva quantidade de vagas.
II. Intensificação dos investimentos em recrutamento.
III. Orientação para o trabalho e para a eficiência.
IV. Orientação para pessoas e para o seu bem-estar.
V. Intensificação dos investimentos em treinamento.
É característico de um mercado de RH em oferta o que se aponta apenas em
a)
b)
c)
d)

III.
I e II.
I, II, IV e V.
I, II e IV.

65. No que diz respeito ao comportamento dos candidatos, para um mercado de RH em procura, assinale (V) se as
afirmativas forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Há elevação das pretensões salariais.
O candidato seleciona as múltiplas oportunidades que tem pela frente.
Há elevação da competição entre candidatos para obter emprego.
Há excessiva quantidade de candidatos.
Há facilidade em conseguir emprego.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

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

66. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
____________________ um cargo significa relacionar o que o ocupante faz, como ele faz, sob quais condições
ele faz e por que ele faz.
a)
b)
c)
d)

Conceituar
Analisar
Descrever
Administrar
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67. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
A _______________________ fornece um resumo financeiro dos resultados das operações da empresa durante
um período específico.
a)
b)
c)
d)

receita de vendas
demonstração do resultado do exercício
análise do ponto de equilíbrio
análise financeira

68. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
O _____________________ representa a demonstração resumida da posição financeira da empresa em uma
determinada data.
a)
b)
c)
d)

balanço de pagamentos
passivo circulante
ativo circulante
balanço patrimonial

69. Assinale a alternativa incorreta.
a) A demonstração dos lucros retidos reconcilia o lucro líquido auferido durante um determinado ano e qualquer
dividendo pago em dinheiro, com a variação ocorrida nos lucros retidos entre o início e o final desse ano.
b) Itens não-desembolsáveis são fluxos de caixa associados com a compra e venda de ativos imobilizados e
participações societárias.
c) A demonstração dos fluxos de caixa fornece um resumo dos fluxos de caixa durante um determinado período,
geralmente do ano recém encerrado.
d) A depreciação é um importante conceito contábil usado, com efeito, para confrontar o custo histórico dos ativos
permanentes com as receitas que eles geram.
70. É aplicada quando o analista financeiro avalia o desempenho da empresa ao longo do tempo:
a)
b)
c)
d)

análise série-temporal.
análise combinada.
análise cross-sectional.
análise por meio de índices.

71. Correlacione a segunda coluna com a primeira.
I. O capital circulante líquido
II. O índice de liquidez corrente
III. O índice de liquidez seco
IV. O giro de estoques
(
(
(
(

) é semelhante ao índice de liquidez corrente, com a única diferença que exclui os estoques do ativo circulante
da empresa, por ser geralmente um ativo de difícil liquidez.
) geralmente mede a atividade, ou liquidez, dos estoques da empresa.
) embora na realidade não seja um índice, é normalmente usado para medir a liquidez global da empresa.
) um dos índices financeiros mais comumente citados mede a capacidade da empresa para satisfazer suas
obrigações de curto prazo.

A ordem correta da segunda coluna, de cima para baixo, é
a)
b)
c)
d)

III – IV – II – I
II – IV – III – I
I – IV – II – III
III – IV – I – II
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72. O período médio de cobrança, ou idade média das duplicatas a receber, é útil na avaliação das políticas de crédito
e cobrança. É obtido dividindo-se o saldo das duplicatas a receber pela média de vendas diárias. A empresa
Participativa Ltda possui R$ 503.000,00 em duplicatas a receber e R$ 8.539,00 de vendas médias por dia. Logo,
o período médio de cobrança da empresa é de
a)
b)
c)
d)

55 dias.
58,9 dias.
59,8 dias.
60 dias.

73. O giro do ativo total indica a eficiência com a qual a empresa usa todos os seus ativos para gerar vendas. O giro
do ativo total é calculado dividindo-se as vendas pelos ativos totais. Supondo-se que a empresa Conecte tenha tido
vendas de R$ 3.074.000,00 em 2009 e no mesmo ano tenha um ativo total de R$ 3.597.000, identifique o valor do
giro do ativo total da Conecte, neste ano.
a)
b)
c)
d)

A empresa girou seus ativos 8,5 vezes no ano.
A empresa girou seus ativos 0,085 vezes no ano.
A empresa girou seus ativos 0,85 vezes no ano.
A empresa girou seus ativos 85 vezes no ano.

74. Mede a proporção dos ativos totais da empresa financiada pelos credores:
a)
b)
c)
d)

índice de endividamento geral.
índice de cobertura de pagamentos fixos.
índice de cobertura de juros.
índice de cobertura.

75. Assinale a alternativa correta.
a) A taxa interna de retorno é obtida subtraindo-se o investimento inicial do valor presente das entradas de caixa,
descontadas a uma taxa igual ao custo do capital da empresa.
b) O valor presente líquido é definido como a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa
ao investimento inicial referente a um projeto.
c) O período de payback é o período de tempo exato necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial
em um projeto, a partir das entradas de caixa.
d) A margem operacional, que é frequentemente chamada de retorno sobre o investimento da empresa, mede a
eficiência global da administração na geração de lucros com seus ativos disponíveis.
76. Assinale a alternativa que identifica corretamente a definição.
É um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, forma um todo unitário, com
determinado objetivo e efetua determinada função.
a)
b)
c)
d)

Saídas do sistema.
Sistema.
Entradas do sistema.
O processo de transformação do sistema.

77. Assinale a alternativa que identifica corretamente a definição.
É a escolha entre vários caminhos alternativos que levam a determinado resultado.
a)
b)
c)
d)

Tratamento.
Resultado.
Decisão.
Modelo.
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78. Assinale a alternativa correta.
a) Os sistemas de informações gerenciais sob determinadas condições trazem determinados benefícios para as
empresas, entre os quais destacam-se: aumento dos custos de operação e aumento do grau de centralização
de decisões na empresa.
b) Um dos benefícios que o sistema de informações gerenciais traz para as empresas é a melhoria da estrutura
do poder, proporcionando menor poder para aqueles que entendem e controlam o sistema.
c) Um dos aspectos negativos do SIG está no fato de que esse auxilia na melhoria da produtividade.
d) Um dos benefícios que o sistema de informações gerenciais traz para as empresas é a melhoria na produtividade.
79. As decisões podem ser classificadas em decisões
a)
b)
c)
d)

programadas e decisões não programadas.
ocasionais e decisões fortuitas.
estratégicas e decisões emergentes.
embasadas e decisões não embasadas.

80. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
__________________, objeto de grande parte de estudo das organizações empresariais, é aquele (a)
deliberadamente planejado (a) e formalmente representado (a), em alguns de seus aspectos, pelo organograma.
a)
b)
c)
d)

Fluxograma
Histograma
Estrutura formal
Estrutura informal
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