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If You Have These Skills, No Robot Will Ever Take Your Job 

Kayla Matthews March 29, 2017 7 minutes

Losing your job to robots is no longer a sci-fi fantasy. 
Some estimates say robots may take over more than five 
million jobs across 15 developed countries. Machines 
could account for more than half the workforce in places 
like Cambodia and Indonesia, particularly in the garment 
industry.

The good news: there are some skills robots can’t 
embody, and if you have them, there’s no need to worry 
about losing your job due to robotic advancements. Better 
yet, many of them are transferable, meaning they can help 
you advance your career, even if you need to change 
industries.

Here are four skills that can keep your job from being 
handed off to a robot.

(I) _______ Skills
Robots seem smart. However, they only know what 

their programmers tell them. There are some exceptions, 
such as robots powered by machine learning that get 
smarter through acquired feedback over time. Even so, 
people able to demonstrate the ability to work out solutions 
using analytical thinking, such as IT personnel, can feel 
confident about job security during the rise of robots.

(II) ______Skills
This broad group of skills applies to many jobs, 

whether you’re leading a team of 20 people who are hard 
at work developing a new iPhone app or maintaining an 
upbeat, productive workforce at a Fortune 500 company. 
People often depend on robots to complete segments of 
projects, but those machines can’t manage huge 
organizational accomplishments from start to finish. Also, 
robots can’t feasibly handle all the things human resource 
experts do.

(III) ,_____ Skills
Even the most advanced robots can’t genuinely 

practice the crucial skill of understanding what people feel. 
This skill is especially useful if you work for a charity, 
support statistically disadvantaged segments of the 
population, or assist people in the healthcare industry.

(IV) _____ Skills
One inevitable thing about robots is they malfunction. 

When that happens, people need to know how to read 
error codes, make educated diagnoses, and perform 
repairs. (...).

(Abridged from https: / /www. makeuseof.com)

Based on the text below, answer question 1.

The headings below have been removed from the text and 
replaced by (I), (II), (III) and (IV). Choose the option that 
contains the correct heading sequence to complete the 
text.

(A) Personnel Management / Empathy / Hardware / 
Complex Problem-Solving

(B) Hardware / Personnel Management / Empathy / 
Complex Problem-Solving

(C) Hardware / Complex Problem-Solving / Personnel 
Management / Empathy

(D) Complex Problem-Solving / Empathy / Personnel 
Management / Hardware

(E) Complex Problem-Solving / Personnel Management / 
Empathy / Hardware

QUESTÃO 1
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U.S. Navy’s USS Carl Vinson in Rio 

By Jaylan Boyle, Senior Contributing Reporter - March 9,2010

RIO DE JANEIRO - Late last month, fresh from 
playing a key role in Operation Unified Response, the 
international humanitarian aid mission to assist Haiti after 
the disastrous earthquake, the U.S. aircraft carrier USS 
Cari Vinson made a stopover in Rio de Janeiro. The 
purpose of the trip was to strengthen bilateral military 
relations, and a number of U.S, sailors also took part in a 
series of volunteer exercises in the city.

“We appreciate the strong relationship that has 
developed between the military forces of our two countries. 
It is an interaction based on mutual respect, and our 
intention is to further strengthen our partnerships and joint 
missions,” said Thomas Shannon, the U.S. Ambassador of 
Brazil.

On February 27th, sailors from the carrier were 
involved in volunteer work that involved painting facilities at 
two Recreio public schools, Escola Municipal Vice- 
Almirante Alvaro Alberto and Escola Municipal Vice- 
Almirante Paulo Moreira. They were joined by about 20 of 
their fellow Brazilian sailors, and had the opportunity to get 
to know their colleagues and share experiences of life in 
the navy. After work was completed, the two schools were 
presented with photo collages commemorating the visit.

Another project that U.S. sailors participated in took 
place at the People’s Centra! Institute, a local community 
center in the Gamboa neighborhood which was founded by 
an American missionary over a century ago. The center 
helps local working parents by offering a daycare service, 
and provides a venue for the hosting of various cultural 
and sporting activities.

In addition to helping with painting and other 
maintenance tasks, the sailors, perhaps wearied after their 
labors, were well defeated by a team of local children in a 
friendly game of soccer. All of the children were given a 
USS Carl Vinson baseball cap and packed lunches.

The goodwill mission also involved further sporting 
fixtures between the sailors of both nations, although 
results have not been reported. A reception for around 400 
guests was also held aboard the carrier.

International media was mainly focusing on the 
positive aspects of the visit: the only aberration on that 
theme was a French Agency reportedly questioning the 
motive of the mission, seeing it as an attempt to sway 
Brazil’s government into buying American military 
hardware.

(Abridged from http: / / riotimesonline. com)

Based on the text below, answer question 2.

According to the text, it is correct to state that

(A) an American ship made a stopover in Rio on her way 
to a humanitarian mission in Haiti.

(B) state schools were painted by American and Brazilian 
sailors on February 27th, 2017.

(C) the Brazilian kids received something to eat plus a 
souvenir of the American vessel.

(D) American sailors played soccer against Brazilian 
sailors but were defeated.

(E) international media focused on the purpose of the 
visit: the purchase of military hardware.

QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

What is the correct option to complete the text below?

Navy Ships Respond to Piracy Attack

Late night on 08 A p r il______distress call was
received from ______foreign merchant vessel MV OS 35
(Tuvalu registered vessel), which was attacked and
boarded by pirates in ______Gulf of Aden.

______Indian Navy ships Mumbai, Tarkash,
Trishul and Aditya proceeding on deployment t o ______
Mediterranean responded to ______ call and rapidly
closed______merchant vessel b y ______ early hours of
09 April.

(Adapted from http: / t www. marineinsight .com / shipping)

(A) a / a / 0 / 0 / 0 / t h e / a / 0
(B) a / a / the / 0  / the / the / the / the
(C) the / a / the / an / the / a / the / an
(D) a / t h e / t h e / 0 / 0 / a / a / 0
(E) the / 0  / a / the / a / the / the / the

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais

CP-QC-IM /2017
Página: 3/15



What is the correct option to complete the paragraph 
below?

Robots and writers

This article wasn't written by a robot - but the next
one you read______have been. Robots are already in our
midst, and you______be surprised what they______ do.
Robots are reporting on earthquakes, sports, and writing 
huge numbers of Wikipedia articles. Odds are pretty good 
you’ve already read articles written entirely by robots 
without realizing it.

(Adapted from https: / / www, makeuseof. com)

(A) mightn’t / can’t / should
(B) can’t / might / can
(C) should / can’t / can
(D) can / could / should
(E) might / might / can

QUESTÃO 5 

Read this paragraph.

"Innovative" IBM Kills Working from Home

If you would list the reasons why IBM's growth isn't 
what management wants it to be, geographic dispersal 
probably wouldn't be in the top ten. WFH only works if you 
can actually assess on an ongoing basis what work is 
getting done, but then again that's true for in-office work as 
well. Lazy managers assume work is getting done if you're 
in the office, just as delusional ones assume everyone 
works productively and independently if they are remote. 
But if the actual performance goes down due to lower 
motivation and wasted time, then it is a problem.

(Adapted from https: / / www. linkedin .com / pulse)

Which option contains a sentence with INCORRECT 
grammar?

(A) “If you would list the reasons why IBM's growth isn't 
what management wants it to be, geographic 
dispersal probably wouldn't be in the top ten.”

(B) “WFH only works if you can actually assess on an 
ongoing basis what work is getting done".

(C) “Lazy managers assume work is getting done if you're 
in the office”.

(D) "[...] delusional ones assume everyone works 
productively and independently if they are remote.’’

(E) "But if the actual performance goes down due to lower 
motivation and wasted time, then it is a problem.”

QUESTÃO 4
Which option best completes the paragraph below?

What is Marine Engineering?

About a century ago no one______about a marine
engineer, but today i t ______as established as any other
famous ones. Over the last 100 years, engineering as a
field of study ______ and diversified far beyond what
______imagined prior to this period. Not only this, it has
also branched out into various specialized fields that
______ great progress. Most of these new fields are
aligned to any of the basic engineering branches like 
mechanical, electrical, civil, electronics, computers etc and 
have something or the other incorporated from them. One 
such branch is called marine engineering.

(Adapted from http: / / www. marineinsight. com / careers)

(A) would have heard / is / has developed / could have 
been / have achieved

(B) heard i  has been / developed / could have / have 
been achieved

(C) had heard / is / has been developed / could be / have 
achieved

(D) would hear / is / would have developed / could have 
been / achieved

(E) have heard / has been / had developed / could have / 
have been achieved

QUESTÃO 7

Which is the correct way to complete the paragraph 
below?

Gaga Monstraparva

Scientists ______Duke University,_____ , the US
named a new genus of ferns discovered throughout the
Americas ______ pop superstar Lady Gaga. When
examining the ferns' DNA, the scientists spotted the base 
pair sequence G-A-G-A - just like the singer. They also 
noted the ferns display gender fluidity, a major theme 
______Lady Gaga’s work.

(Adapted from http: / / blog, oxforddictionaries .com)

(A) at / in / after / in
(B) of /o f /before /a t
(C) at / on / before / on
(D) o f/ in /a fte r /a t
(E) o n /o f/a fte r/o n

QUESTÃO 6
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Which option completes the paragraph below correctly?

Taking on the most extreme challenges

Some missions require______specialized talent -
along with the training and the nerve to accomplish the
most dangerous and______of tasks. Eliminating threats.
Defusing bombs. Rescuing those in distress and salvaging
vital equipment from ______, depths. Members of the
Naval Special Warfare / Naval Special Operations (NSW / 
NSO) communities take on the most impossible missions - 
and target the most______objectives.

(Adapted from https: / / www. navy .com)

(A) highly / dauntless / treachery / elusive
(B) highly / daunting / treacherous / elusive
(C) higher / daunting / treachery / delusive
(D) high / daunting / treachery / elusive
(E) high / dauntless / treacherous / delusive

QUESTÃO 9

Choose the correct option to complete the paragraph 
below.

Biases

Our mind likes our brain into_____that it’s
right. Over time, this leads to u s ______biases. Biases
can be positive or negative, but it’s important______these
deeply rooted subconscious factors.

(Adapted from https: / / www. makeuseof .com)

(A) trick / believe / create / to identify
(B) tricking / believe / to create / identify
(C) to trick / believe / to create / to identify
(D) to trick / believing / creating / to identify
(E) trick / believing / to create / identifying

QUESTÃO 8
Which option completes the paragraph below correctly? 

Neopalpadonaidtrumpi

Scientists ______ _ for the objectivity, but that
______ they don't have a sense of humour. When
DrVazrickNatari______the white tufts capping the head of
a new species of moth h e ______around Baja California,
one person______to mind: Donald J Trump. Explaining
why h e ______Neopalpadonaidtrumpi for the organism in
2017, Natari said: The specific epithet______because of
the resemblance of the scales on the frons (head) of the 
moth to Mr. Trump’s hairstyle’.

(Adapted from http: / / blog.oxforddicttonaries. com)

(A) are known / isn’t meant / was seen / discovered / 
came / was chosen / has selected

(B) know / doesn't mean / saw / was discovered / was 
come / was chosen / has selected

(C) are known / doesn’t mean / saw / discovered / came / 
chose / has been selected

(D) are known / isn’t meant / saw / discovered / was come 
/ was chosen / has selected

(E) know / doesn't mean / was seen / was discovered / 
came / chose / has been selected

QUESTÃO 11

Considere que a Marinha do Brasil obteve um empréstimo 
com vencimento a longo prazo no valor de R$ 
500.000.000, para construir uma nova Organização Militar. 
Segundo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, no 
Balanço Patrimonial esse valor será classificado como:

(A) passivo não circulante.
(B) obras e instalações.
(C) dívida ativa de iongo prazo.
(D) receita de capital.
(E) dívida flutuante.

QUESTÃO 10

Prova: Amarela
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QUESTÃO 12 QUESTÃO 15
Segundo Meireiies (2015), a competência administrativa é 
condição para a validade dos atos administrativos visto 
que não existe validade de um ato emanado por 
autoridade que não seja apta a praticá-to. Com relação á 
competência e aos atos administrativos, marque a opção 
correta.

(A) A competência pode ser delegada e avocada pela 
autoridade hierarquicamente superior, mediante 
documento emanado por essa autoridade.

(B) A competência poderá ser delegada caso haja 
previsão nas normas reguladoras da administração.

(C) A competência não pode ser delegada nem avocada, 
sendo um poder exclusivo da autoridade competente.

(D) O ato emanado por autoridade sem competência é 
validado pela aplicação no caso concreto.

(E) A competência não resulta da lei, mas sim das 
atribuições previstas nos regimentos de cada órgão.

QUESTÃO 13

Quando ocorre o cancelamento da inscrição da despesa 
inscrita em restos a pagar, o pagamento que vier a ser 
reclamado poderá ser atendido à conta de dotação 
destinada a:

(A) despesas extraorçamentárias.
(B) despesas vinculadas a restos a pagar.
(C) despesas de exercícios anteriores.
(D) depósitos de diversas origens.
(E) obrigações deexercícios anteriores.

QUESTÃO 14

Segundo Chiavenato (2011), de acordo com a teoria da 
dissonância cognitiva, na qual o indivíduo se esforça para 
estabelecer um estado de consonância entre ele mesmo e 
o ambiente, podem-se identificar quais relações?

(A) Dissonante, consonante e irrelevante.
(B) Dissonante, consonante e constante.
(C) Cognitiva, dissonante e psicológica.
(D) Realista, cognitiva e construtivista.
(E) Interna, mediana e externa.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBC), o Custo corrente de reposição é:

(A) o custo em que a entidade incorrería para adquirir o 
ativo na data da demonstração contábil.

(B) o preço estimado de venda no curso normal das 
operações, excetuando-se os custos estimados para 
a conclusão e os gastos estimados necessários para 
ocorrer a venda, a troca ou a distribuição.

(C) o preço estimado de compra no curso normal das 
operações, excetuando-se os custos estimados para 
a conclusão e os gastos estimados necessários para 
ocorrer a venda, a troca ou a distribuição.

(D) o custo da venda ou compra de itens de reposição, 
excetuando-se os custos estimados para a conclusão 
e os gastos estimados necessários para ocorrer a 
operação.

(E) o custo em que a entidade incorre no curso normal 
das operações de reposição, excetuando-se os 
custos estimados para a conclusão e os gastos 
estimados necessários para ocorrer uma compra ou 
venda, numa troca ou distribuição de itens a serem 
repostos.

QUESTÃO 16

Conforme advogam Pinho e Vasconceilos (2011), com 
relação à teoria da determinação da renda e do produto 
nacional, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I- Pode-se definir renda nacional de equilíbrio como 
aquela em que a remuneração dos fatores coincide 
com os gastos desejados em bens e serviços de 
consumo e investimento.

II- Consumo, investimento, despesas governamentais, 
exportações e importações são elementos da 
demanda agregada.

III- A renda é o fator que, isoladamente, maior influência 
tem na determinação do consumo. A relação entre 
um acréscimo no consumo desejado em decorrência 
de um acréscimo na renda da coletividade é definida 
como propensão marginal de consumir.

IV- Pode-se definir Poupança Nacional como a parcela 
de renda nacional não gasta em bens e serviços de 
consumo produzidos na economia e pode-se definir 
investimento como a parcela do produto nacional não 
consumida.

(A) Apenas as afirmativas II, Ml e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(D) Apenas a afirmativa IV está correta.
(E) As afirmativas I, II, 111 e IV estão corretas.

Prova: Amarela CP-QC-IM /2017
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QUESTÃO 17 QUESTÃO 19
Conforme Meirelles (2015) e a lei n"8.666/93, assinale a 
opção correta.

(A) O princípio da isonomia é o mais importante nos 
procedimentos licitatórios.

(B) Nenhuma das compras realizadas pelas Forças 
Armadas é objeto de dispensa de licitação, pois a 
Constituição elenca o princípio da publicidade.

(C) A contratação da Imprensa Nacional para publicação 
em Diário Oficial é um caso de inexigibilidade, uma 
vez que não existe possibilidade de competição na 
contratação desse serviço.

(D) A administração poderá conceder título de 
propriedade de imóveis por dispensa licitatória.

(E) É facultado ao agente público escolher a modalidade 
de licitação, com vistas ao melhor interesse público.

QUESTÃO 18

De acordo com Arvate (2004), o problema da 
externalidade ocorre quando as firmas ou indivíduos, ao 
tomarem suas decisões individuais, não levam em 
consideração os benefícios e os custos totais de suas 
ações ao impactarem o bem-estar social. Com relação à 
externalidade e seu efeito no equilíbrio competitivo, 
assinale a opção correta.

(A) Com externalidade negativa, o custo social é menor 
do que o custo privado. Graficamente, a curva de 
custo marginal;social estaria abaixo da curva de custo 
marginal privado.

(B) Uma das formas de se tentar resolver o problema da 
externalidade negativa é por meio da colocação de 
um imposto. A colocação de um subsídio, por sua 
vez, poderia tentar corrigir a ineficiência gerada por 
uma externalidade positiva.

(C) A presença da externalidade pode causar o 
aparecimento de um peso morto, o que somente 
acontece na externalidade negativa, deslocando a 
curva de custo marginal social para a direita.

(D) Com externalidade positiva, o benefício social é maior 
que o benefício privado. Graficamente, a curva de 
benefício marginal privado estaria acima da curva de 
benefício marginal social.

(E) A regulamentação de atividades e procedimentos 
permite ao governo resolver os problemas gerados 
pela externalidade, pois possibilita calcular o nível 
ótimo de produção e preço de equilíbrio, gerando 
importante receita para o governo.

Corforme Abreu (2014), durante a segunda metade da 
década de 1980, a política econômica brasileira 
concentrou-se no combate à inflação, que parecia ter 
propriedades específicas e uma dinâmica própria, 
resistindo às pressões defiacionárias da recessão e do 
desemprego. Assinale a alternativa correta acerca da 
economia brasileira na década de 1980.

(A) Os planos de estabilização de inspiração heterodoxa 
adotados na primeira metade da década de 1980 
(1981-1984) promoveram desajustes externos, mas 
conseguiram reduzir a inflação brasileira para 2% ao 
mês ao longo do ano de 1984.

(B) A Nova República instalou-se em março de 1985 e 
deu início à gestão da política econômica com o 
anúncio de medidas de expansão fiscal e monetária, 
aumentando em 10% o orçamento fiscal para 1985 e 
anunciando a contratação de funcionários públicos 
por meio de concursos.

(C) O Plano Cruzado, programa brasileiro de 
estabilização de 28 de fevereiro de 1986, promoveu 
uma reforma monetária que estabeleceu o cruzado 
como padrão monetário nacional. No primeiro período 
do plano, que vai de março a junho de 1986, 
verificou-se uma queda substancial da inflação após o 
congelamento de preços. Esse congelamento, porém, 
mostrou-se tecnicamente frágil, após os primeiros 
indícios da existência de excesso de demanda na 
economia.

(D) O Plano Bresser, de 12 de junho de 1987, foi 
apresentado à população como um programa de 
estabilização inteiramente ortodoxo, com meta de 
“inflação zero" e eliminação da indexação da 
economia, sem congelamento de preços e salários, 
porém definindo regras para os reajustes salariais.

(E) O Plano Verão, de 14 de janeiro de 1989, promoveu 
uma nova reforma monetária, instituindo o cruzado 
novo como nova unidade básica do sistema 
monetário brasileiro. Era um plano ortodoxo que 
pretendia promover uma expansão da demanda 
agregada no curto prazo, com regras bem definidas 
para a indexação da economia e para os reajustes 
salariais, sem congelamento de preços.

QUESTÃO 20

Segundo Batista (2012), o sucesso das ações 
relacionadas à Gestão do Conhecimento nas 
organizações públicas depende de alguns viabilizadores. 
Sendo assim, qual característica de uma organização 
militar facilita o viabilizador liderança nesse processo?

(A) Estrutura matricial.
(B) Hierarquia.
(C) Valores pessoais.
(D) Capilaridade no território nacional.
(E) Pesquisa e desenvolvimento.

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais

CP-QC-IM /2017
Página: 7/15



A lei n°. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu artigo
8°, define as formas de provimento em cargo público.
Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

(A) A nomeação será feita em caráter efetivo, quando se 
tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de 
carreira, ou em comissão, inclusive na condição de 
interino, para cargos de confiança vagos.

(B) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com sua 
competência, obtida por meio de progressões ou por 
avaliações de desempenho aprovadas por chefia 
executiva imediata, após o período de estágio 
probatório.

(C) Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando a junta médica 
oficial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria ou no interesse da administração, 
podendo esse retorno ser ao mesmo cargo ou em 
comissão.

(D) Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante 
de sua transformação, quando invalidada a sua 
demissão por decisão administrativa ou judicial, sem 
ressarcimento de todas as vantagens.

(E) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo 
anteriormente ocupado e decorrerá de inábilitação em 
estágio probatório relativo a outro cargo ou a pedido 
de chefes imediatos para ocupação de cargos de 
confiança.

QUESTÃO 22

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,
com relação aos conceitos estatísticos, assinalando, a
seguir, a opção correta.

f- Uma correlação estatística sempre demonstra uma 
relação de causa e efeito.

II- Os militares podem ser considerados uma amostra da 
população brasileira, dependendo do que se pretende 
demonstrar.

III- Qualquer tipo de amostra populacional pode gerar 
conclusões válidas em relação à população.

IV- A média de idade de uma determinada população 
nunca é igual à moda das idades dessa mesma 
população.

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

QUESTÃO 21
Considerando a teoria da paridade do poder de compra 
(PPC), que explica os movimentos da taxa de câmbio 
entre as moedas por meio de mudanças nos níveis de 
preços dos países, assinale a opção correta, segundo os 
ensinamentos de Krugman e Obstfeld (2010).

(A) Quando os bens e serviços de um país se tornam 
mais caros, a demanda por moeda e produtos, nesse 
país, aumenta, não afetando a taxa de câmbio.

(B) Em sua forma absoluta, a teoria afirma que a taxa de 
câmbio entre as moedas dos países é sempre igual à 
soma de seus níveis de preços menos os preços 
reais de uma cesta de mercadorias de referência.

(C) A teoria não se apoia na lei do preço único, pois 
afirma que nem mesmo sob livre concorrência e na 
falta de impedimento ao comércio, seria possível um 
bem ser vendido a um preço único em diversos 
lugares do mundo.

(D) Quando confrontadas com dados recentes, a PPC e a 
lei do preço único demonstram pouca aplicação 
prática, o que pode ser atribuído, entre outras coisas, 
às barreiras comerciais e às restrições à livre 
concorrência.

(E) De acordo com a teoria em questão, a moeda de um 
país experimenta uma depreciação nominal em 
relação ás moedas estrangeiras quando a demanda 
global por seu produto aumenta. Nesse caso, a taxa 
de câmbio real do país permanece constante.

QUESTÃO 24

Uma Organização Militar, após licitação, contrata uma 
empresa para limpeza e conservação das suas 
instalações. O contrato, com prazo de dois anos, passa 
vigorar a partir de 1o de agosto de 2017, com pagamento 
mensal de R$ 3.000,00. De acordo com Giacomoni (2017), 
o Agente Financeiro dessa Organização Militar deverá 
emitir o empenho relativo ao exercício de 2017 do tipo e 
valor:

(A) global de R$ 15.000.
(B) estimativo de R$ 72.000.
(C) global de R$ 12.000.
(D) ordinário de R$ 15.000.
(E) estimativa de R$ 15.000.

QUESTÃO 23

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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De acordo com Dornbusch et al (2010), o modelo IS-LM 
enfatiza a interação entre os mercados de bens e 
monetário. Assinale a opção INCORRETA acerca desse 
modelo.

(A) A taxa de juros e o ntvel de produção são 
determinados conjuntamente pelo equilíbrio 
simultâneo dos mercados de bens e monetário, o que 
ocorre no ponto de intersecção das curvas IS e LM.

(B) Um aumento na oferta monetária tende a reduzir a 
taxa de juros e a elevar a demanda agregada e a 
produção de equilíbrio da economia.

(C) A renda aumenta mais e as taxas de juros aumentam 
menos quanto mais inclinada for a curva LM. Assim 
como, a renda aumenta menos e as taxas de juros 
aumentam mais quanto menos inclinada for a curva 
ÍS.

(D) Se a curva LM for vertical, então um aumento nos 
gastos do governo não terá nenhum efeito sobre o 
nível de equilíbrio da renda e somente aumentará a 
taxa de juros.

(E) A política fiscal é mais eficiente quanto menores 
forem as variações induzidas nas taxas de juros e 
quanto menor for a sensibilidade do investimento a 
essas variações nas taxas de juros.

QUESTÃO 26

Segundo Chiavenato (2011), a transferência de autoridade 
e responsabilidade; para subordinados, a pulverização do 
nível decisório para os níveis mais baixos e o dever de 
desempenhar a tarefa ou atividade para o qual se foi 
designado são conceitos de, respectiva mente;

(A) eficiência, eficácia e efetividade social.
(B) descentralização, delegação e responsabilidade.
(C) delegação, descentralização e responsabilidade.
(D) delegação, descentralização e autoridade.
(E) descentralização, delegação e autoridade.

QUESTÃO 25
De acordo com o previsto no Manual do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, marque a 
opção correta.

(A) Mediante o processo exclusivo de Tomada de
Contas, os dirigentes das entidades supervisionadas 
da Administração Indireta Federal se sujeitam à 
atuação do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal.

(B) Mediante o processo de Prestação de Contas,
também se sujeitam à atuação do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal aqueles 
que arrecadem, gerenciem ou guardem dinheiro, 
valores e bens da União ou que por eles respondam.

(C) Mediante o processo de Prestação de Contas, os 
ordenadores de despesas das unidades da 
Administração Direta Federal também se sujeitam à 
atuação do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal.

(D) Mediante o processo de Tomada de Contas, aqueles 
que, estipendiados ou não pelos cofres públicos, e 
que, por ação ou omissão, derem causa à perda, 
subtração, extravio ou estrago de valores, bens e 
materiais da União, pelos quais sejam responsáveis, 
sujeitam-se à atuação do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal.

(E) A pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
sujeita-se ao Controle Externo do Poder Executivo 
Federal mediante os processos de Tomada e 
Prestação de Contas.

QUESTÃO 28

Corforme Chiavenato (2011), Planejamento, Organização, 
Direção e Controle (PODC) são funções administrativas, 
constantes da teoria Neoclássica. De acordo com essa 
teoria, qual é o tipo de planejamento em que se elaboram 
cronogramas específicos, planeja-se cada tarefa e são 
criados procedimentos, programas e regras?

(A) Planejamento Operacional.
(B) Planejamento Tático.
(C) Planejamento Estratégico.
(D) Planejamento Consolidado.
(E) Planejamento Organizacional.

QUESTÃO 27

Prova; Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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Considere as seguintes informações extraídas dos 
Balanços Orçamentário e Patrimonial apresentados em 
31/12/16 por uma entidade do setor público;
-  Previsão Inicial da Receita R$ 1.500.000;
-  Ativo Circulante R$ 930.000;
-  Receita realizada R$ 1.380.000;
-  Passivo Circulante R$ 390.000;
-  Despesa empenhada R$ 920.000;
-  Ativo não circulante R$ 670.000;
-  Despesa liquidada R$ 740.000;
-  Passivo não circulante R$ 260.000; e
-  Despesa Empenhada Paga R$ 600.000.

De acordo com os saldos contábeis apresentados acima, 
calcule o valor do patrimônio líquido da entidade em 
31/12/2016 e, a seguir, marque a opção correta.

QUESTÃO 29

(A) R$ 1.600.000
(B) R$ 950.000
(C) R$ 650.000
(D) R$ 540.000
(E) R$ 460.000

QUESTÃO 30

Com relação à lei n°. 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
assinale a opção correta.

(A) Todos os servidores públicos da união estão sob o 
julgo dessa lei.

(B) Nenhum servidor das Forças Armadas está sob o 
julgo dessa lei.

(C) Os empregados públicos não estão sob 0 julgo dessa 
lei.

(D) Essa lei submete, inclusive, os servidores estaduais e 
municipais.

(E) Alguns pontos dessa lei são aplicados aos militares 
das Forças Armadas,

QUESTÃO 31

Segundo Meirelles (2015), com relação ao procedimento
licitatório, assinale a opção correta.

(A) Sempre busca o menor valor para a administração 
pública.

(B) A condução do processo deve ser sempre no sentido 
de garantir a igualdade entre os licitantes.

(C) O princípio da vinculação ao edital impede que sejam 
feitas alterações na fase interna do processo 
licitatório.

(D) A proposta mais vantajosa para a administração 
pública é julgada por critérios definidos na sessão 
pública.

(E) No pregão eletrônico, a isonomia é absoluta, por se 
tratar de aquisição de itens comuns.

A moeda está tão presente nas economias que se torna 
difícil imaginar o funcionamento de um sistema econômico 
sem a existência de instrumentos monetários. Segundo 
Lopes e Rosseti (2011), com relação às funções da moeda 
e sua importância, assinale a opção INCORRETA.

(A) Ao funcionar como intermediária de trocas, a moeda 
torna possível maior grau de especialização e de 
divisão social do trabalho e possibilita sensível 
redução do tempo empregado em transações.

(B) A utilização da moeda como medida de valor tem 
como vantagem permitir a construção de sistemas de 
contabilidade social para cálculo de valores 
agregados e fluxos macroeconômicos importantes no 
planejamento e na administração da economia como 
um todo.

(C) Uma das principais razões que levam à preferência 
pela utilização da moeda como reserva de valor é a 
pronta e imediata aceitação da moeda quando há a 
decisão de convertê-la em outros ativos, sobretudo os 
não financeiros.

(D) As características mais relevantes da moeda, 
estudadas desde Adam Smith, são: indestrutibilidade 
e inalterabilidade, homogeneidade, divisibilidade, 
transferibilidade, facilidade de manuseio e transporte.

(E) Na versão Keynesiana, a moeda passou a ser vista 
apenas como instrumento de intermediação de trocas 
que não afetava outras variáveis econômicas, como a 
taxa de juros e o emprego.

QUESTÃO 32

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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Com relação ao modelo IS-LM, de determinação da renda, 
analise as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a 
opção correta, de acordo com Pinho e Vasconcellos 
(2011).

I- A curva IS (INVESTMENT SAVING) mostra as 
condições de equilíbrio no mercado de bens, isto é, 
quando a despesa agregada iguala a renda 
agregada. Pontos à direita (ou acima) da curva IS 
correspondem a situações de excesso de oferta e 
pontos à esquerda (ou abaixo) a excesso de 
demanda.

II- A posição da curva LM (LIQUIDITY MONEY) ê 
determinada pela oferta real de moeda, que é 
afetada, basicamente, pela política monetária, quando 
o nível de preços é constante. Expansões na oferta 
de moeda deslocam a curva LM para a direita (para 
baixo) enquanto contrações da oferta de moeda a 
deslocam para a esquerda (para cima).

ill- Na situação conhecida como armadilha da liquidez, a 
curva LM será totalmente horizontal e a política 
monetária não terá efeito algum sobre a renda. A 
demanda por moeda é infinitamente elástica à taxa de 
juros.

IV- Em situações normais, uma política monetária 
expansionista (aumento da oferta de moeda) tende a 
elevar a taxa de juros, reduzindo o investimento e a 
renda. Uma ,política fiscal expansionista provoca 
queda da renda, pois reduz a demanda, aumentando 
a taxa de juros.

(A) Apenas as afirmativas IE, ill e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, Ell e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 34

Em 10/05/2017, o ordenador de despesa de uma entidade 
pública empenhou R$ 6.400,00 para aquisição de material. 
No dia 21/05/2017, a empresa contratada entregou as 
mercadorias com a respectiva nota fiscal. No dia 
23/05/2017, o setor responsável dessa entidade pública 
verificou se as mercadorias entregues estavam em 
conformidade com o contratado. Em 28/05/2017, a 
entidade pública utilizou todo o material adquirido. O 
pagamento à empresa contratada ocorreu no dia 
29/05/2017. Com base nas informações apresentadas e 
de acordo com a Lei n°4.320/1964, pode-se afirmar que a 
despesa orçamentária e a variação patrimonial quantitativa 
diminutiva devem ser reconhecidas, respectivamente, em:

(A) 10/05/2017 e 29/05/2017.
(B) 10/05/2017 e 23/05/2017.
(C) 23/05/2017 e 23/05/2017.
(D) 10/05/2017 e 28/05/2017.
(E) 23/05/2017 e 29/05/2017.

QUESTÃO 33
Conforme Bailou (2006), considerando o suprimento de 
itens de fardamento na Marinha do Brasil, as atividades 
logísticas e a lei n°8.666/93, assinale a opção correta.

(A) A lei n° 8.666/93 se faz presente nas atividades de 
suporte do ciclo logístico.

(B) A lei n° 8.666/93 não se aplica às atividades-chave 
da cadeia de suprimentos.

(C) As atividades logísticas estão totalmente e 
exclusivamente vinculadas á lei em tela.

(D) As atividades logísticas da Marinha do Brasil 
constituem atividades descoladas dos ditames legais, 
com a finalidade de se obter máxima agiiidade.

(E) Os itens de fardamento possuem características 
pessoais, não sendo abrangidas pelo ciclo logístico 
da Marinha do Brasil.

QUESTÃO 36

Segundo Bailou (2006), o Planejamento logístico busca 
sempre responder a perguntas como: o quê, como e 
quando, visualizando a construção mais adequada desse 
planejamento. Assim, envolve três níveis organizacionais: 
operacional, tático e estratégico. Uma das principais 
diferenças entre eles é o horizonte temporal do 
planejamento. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo.

I- Localização de estoques e seleção de modal são 
decisões de nível estratégico.

II- Níveis dos estoques de segurança e regras de 
priorização de pedidos são decisões de nível tático.

Ml- Separação de pedidos e despacho são decisões de 
nível operacional.

IV- A área da decisão de compras é relativa a todos os 
níveis de decisão.

Marque a opção correta.

(A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, il e III estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
(E) Apenas a afirmativa IV está correta.

QUESTÃO 37

De acordo com Chiavenato (2011), citando Fayol, NÃO faz 
parte dos princípios Gerais da Administração:

(A) Ordem.
(B) Progresso.
(C) Centralização.
(D) Iniciativa.
(E) Disciplina.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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De acordo com o previsto no Manual do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, sempre que 
se tiver conhecimento da ocorrência de desfalque ou 
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; prática de 
qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que 
resulte dano ao erário; e falta de prestação de contas, no 
apoio ao controle externo, os órgãos e unidades 
integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal deverão realizar

(A) a Prestação de Contas dos responsáveis sob seu 
controle, emitindo o Relatório de Gestão, certificado e 
com o parecer do auditor, recomendando 
formalmente à autoridade administrativa competente 
a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM).

(B) auditorias nas contas dos responsáveis sob seu 
controle, emitindo relatório, certificado ou parecer, e 
recomendar formalmente à autoridade administrativa 
competente que instaure tomada de contas especial.

(C) a Tomada de Contas especial dos responsáveis sob 
seu controle, emitindo o relatório com certificado de 
parecer do gestor, recomendando formalmente à 
autoridade administrativa competente a instauração 
de Sindicância.

(D) a Sindicância dos responsáveis sob seu controle, 
emitindo um relatório circunstanciado, certificando o 
parecer do auditado, com recomendação formal ao 
gestor competente para retificação na Prestação de 
Contas.

(E) diligências, com abertura de Sindicância e IPM.

QUESTÃO 38
Uma decisão de uma autoridade militar diz respeito à 
inabilitação de preposto em um procedimento licitatório, 
realizado por uma Organização Militar da Marinha do 
Brasil, pelo motivo de não atender ao requisito de 
habilitação jurídica. O preposto inabilitado não concorda 
com a decisão sob a alegação de que essa decisão cabe 
ao judiciário. Sendo assim, pode-se afirmar que a 
alegação desse preposto está:

(A) correta, pois os direitos do vencedor do certame 
somente podem ser reconhecidos ou modificados 
pelo poder judiciário, em obediência ao princípio de 
divisão de poderes.

(B) correta, pois a habilitação jurídica diz respeito a um 
mero formalismo, que não pode inabilitar o preposto, 
uma vez que isso é desvio de poder do agente 
público, cabe apenas ao poder judiciário verificar esse 
tipo de situação.

(C) errada, pois o edital submete todos os licitantes. O 
ato foi feito em obediência ao princípio da vinculação 
ao edital, apesar de haver um excesso de poder por 
parte da autoridade da Marinha do Brasil.

(D) errada, pois as decisões que versam sobre o mérito e 
conveniência devem ser tomadas apenas pela 
autoridade competente, não cabendo ao judiciário 
qualquer tipo de apreciação em relação ao mérito, 
uma vez que a vinculação ao edital, nesse caso, é 
dispensada em favor do preposto.

(E) errada, pois a autoridade tem competência para a 
prática do ato em observância ao edital, vinculando a 
decisão aos preceitos legais e de cunho 
administrativo.

QUESTÃO 40

Segundo Giambiagi (2016), dentre as principais medidas 
do PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), 
implementado no Brasil entre 1964 e 1966, encontra-se:

(A) um programa com base em redução da receita, via 
contração da arrecadação tributária e expansão das 
despesas governamentais.

(B) um orçamento monetário que previa taxas crescentes 
de expansão dos meios de pagamentos, monetários e 
fiscais.

(C) uma política de controle do crédito ao setor privado, 
por meio da qual o crédito total ficaria limitado às 
mesmas taxas de expansão definidas para os meios 
de pagamento.

(D) um mecanismo de correção salarial com reajustes 
bimestrais para os servidores públicos 
independentemente da produtividade atingida.

(E) uma estratégia de combate à inflação nada 
gradualista, que se propõe a eliminar a inflação em 
curto espaço de tempo.

QUESTÃO 39

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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Conforme advoga Giambíagi (2016), com relação à
economia brasileira, no período que se estendeu de 1995
a 1998, é correto afirmar que:

(A) o Plano Real foi muito bem-sucedido no controle da 
inflação. O problema é que, paralelamente a esse 
êxito, a gestão macroeconômica deixava expostos um 
desequilíbrio externo crescente e uma séria crise 
fiscal.

(B) o grande aumento das exportações, que se seguiu ao 
Plano Real, combinado com um desempenho ruim 
das importações, favoreceu a balança comercial 
brasileira, principalmente entre os anos 1995 e 1997.

(C) a balança de serviços e rendas apresentou superávit 
no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 
com pagamentos decrescentes de juros, lucros e 
dividendos.

(D) verificou-se, ao longo do período, uma profunda 
melhora nos indicadores brasileiros, sobretudo no que 
tange ao endividamento, tanto externo como público.

(E) o superávit primário do setor público, da ordem de 
cinco pontos percentuais do PIB, perdurou ao longo 
de todo o período.

QUESTÃO 42

Analise as afirmativas abaixo.

I- Existe apenas um órgão de controle externo na 
administração pública federal.

II- O controle interno de uma unidade necessariamente 
está em sua estrutura orgânica.

III- Todos os atos administrativos dos agentes das 
Forças Armadas estão sujeitos à apreciação dos 
órgãos de controle interno.

IV- Todos os cidadãos poderão denunciar irregularidades 
ou ilegalidades perante o TCU.

Marque a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II está correta.
(D) Apenas as afirmativas I, 111 e IV estão corretas.
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 41
Conforme Carlos (2010), considerando que o nível de 
atividade de todas as Organização Militares Prestadoras 
de Serviços Industriais (OMPS-I) no exercício financeiro 
passado (2016) foi igual ao do anterior (2015), que o 
índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
alcançou, ao final de 2016, o vaior aproximado de 6,29% e 
que o total de custos indiretos e despesas administrativas 
de uma determinada OMPS-I sediada na cidade do Rio de 
Janeiro-RJ foi calculado em cerca de R$ 53.801.956,00 no 
ano de 2015, estima-se que, excluídos os custos diretos, 
perdas e descontos concedidos, a apuração de gastos 
dessa unidade em 2016 esteja situada na faixa de:

(A) R$ 53.500.000,00 a R$ 54.500.000,00.
(B) R$ 54.500.000,00 a R$ 55.500.000,00.
(C) R$ 56.500.000,00 a R$ 57.500.000,00.
(D) R$ 58.500.000,00 a R$ 59.500.000,00.
(E) R$ 59.500.000,00 a R$ 60.500.000,00.

QUESTÃO 44

Conforme Giacomoni (2017), a implantação de modelos 
para a contabilidade de custos na área pública implica a 
adoção de uma série de novos conceitos. Sendo assim, 
marque a opção que apresenta dois desses conceitos.

(A) Custo do orçamento e gasto fiscal.
(B) Custo público e despesa privada de governo.
(C) Rateio e diferimento de despesa.
(D) Diferimento de custo e custo-programa.
(E) Custeio por absorção e tarefa por tempo certo.

QUESTÃO 43

Prova: Amarela
Prova Escrita de Conhecimentos Profissionais
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Segundo Dornbusch et al (2010), com relação ao Balanço 
de Pagamentos, que corresponde ao registro das 
transações dos residentes de um país com o resto do 
mundo, assinale a opção correta.

(A) A conta corrente registra as compras e vendas de 
ativos como, por exemplo, estoques, títulos e terra; 
enquanto a conta capital registra o comércio de bens 
e serviços, assim como os pagamentos de 
transferências.

(B) O superávit na conta capital é verificado quando as 
receitas provenientes do comércio de bens e serviços 
excederem as transferências.

(C) O superávit na conta corrente, também conhecido 
como entrada líquida de capital, ocorre quando as 
receitas provenientes de estoques e depósitos 
bancários excederem as compras de ativos 
estrangeiros.

(D) O déficit do balanço de pagamentos pode ser 
calculado pela razão entre os déficits das contas 
corrente e capital. O superávit do balanço de 
pagamentos pode ser obtido pela soma dos 
superávits das contas corrente e de capital acrescidos 
das transferências unilaterais.

(E) Quando a conta capital está em superávit e a conta 
corrente está em déficit, precisamente pela mesma 
extensão, o balanço de pagamentos como um todo é 
zero.

QUESTÃO 46

De acordo com a lei complementar n°101/2000, com 
relação à execução orçamentária e ao cumprimento de 
metas, a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso serão estabelecidos:

(A) por todos os poderes, até 30 dias após a publicação 
do orçamento.

(B) pelo poder Legislativo, até 45 dias após a publicação 
do orçamento.

(C) pelo Poder Executivo, até 30 dias após o início da 
execução orçamentária.

(D) pelo poder Legislativo, até 45 dias após o início da 
execução orçamentária.

(E) pelo Poder Executivo, até 30 dias após a publicação 
do orçamento.

QUESTÃO 45
Segundo Giambiag (2016), no que tange ao período vivido 
no Brasil entre os anos de 1964 a 1973, que abrigou três 
mandatos de presidentes militares: Marechal Humberto 
Castello Branco (1964-66), General Arthur da Costa e 
Silva (1967-69) e General Emílio Garrastazu Médici (1969- 
73), é INCORRETO afirmar que:

(A) o período entre os anos de 1964 e 1973 foi marcado 
pela homogeneidade e continuidade no terreno 
politico e no campo da política econômica.

(B) o cenário de equilíbrio monetário e externo incentivou 
o governo Castello Branco a promover uma política 
expansiva e com orientação menos restritiva.

(C) os anos entre 1964 e 1967 foram marcados pela 
implementação de um plano de estabilização de 
preços de inspiração ortodoxa - o Plano de Ação 
Econômica do Governo (PAEG) - e de importantes 
reformas estruturais.

(D) em 1968, a economia brasileira inaugurou uma fase 
de crescimento vigoroso, que se estendeu até 1973. 
Nesse período, o PIB cresceu a uma taxa média da 
ordem de 11 % ao ano.

(E) o crescimento do período de 1968 a 1973 retomou e 
complementou o processo de difusão da produção e 
consumo de bens duráveis, iniciado com o Piano de 
Metas.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

Com relação ao custo-padrão, que é uma técnica para
mensuração de estoque, conforme as normas brasileiras
de contabilidade pode-se afirmar que:

(A) não pode ser usado por conveniência, mesmo que os 
resultados se aproximarem do custo real.

(B) deve ser regularmente revisado à luz das condições 
correntes.

(C) deve levar em consideração os níveis extraordinários 
de utilização dos materiais e suprimentos, mão de 
obra, eficiência e utilização da capacidade produtiva.

(D) pode levar em consideração os níveis extraordinários 
de utilização dos materiais e suprimentos, mão de 
obra, eficiência e utilização da capacidade produtiva.

(E) pode ser usado por conveniência, exceto quando os 
resultados se aproximam do custo efetivo.
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Uma das mais conhecidas distribuições de probabilidades 
é a de Poisson. Essa distribuição é útil para descrever as 
probabilidades do número de ocorrências num campo ou 
intervalo contínuo. Contudo, sua utilização baseia-se no 
estabelecimento de algumas hipóteses. Com relação a 
essas hipóteses, marque a opção correta.

(A) A probabilidade de mais de uma ocorrência num 
único ponto é aproximadamente zero.

(B) Cada prova tem três resultados possíveis, um 
chamado "sucesso", um chamado "falha" e o outro, 
"fracasso".

(C) A probabilidade de uma ocorrência varia em todo 
campo de observação.

(D) A área sob a curva entre a média e um ponto 
arbitrário independe do número de desvios padrões 
entre a média e aquele ponto.

(E) Sob a mesma variância, o número de ocorrências em 
qualquer intervalo depende do número de ocorrências 
em outros intervalos.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

Na década de 40, as teorias clássicas e as teorias das
Relações Humanas não forneciam mais respostas à
modificação do ambiente pré-Segunda Guerra Mundial.
Nesse sentido, surge a Teoria da Burocracia, que,
segundo Chiavenatto (2011), buscava:

(A) incrementar a flexibilidade em um ambiente 
beligerante que se observava naquele momento, 
buscando atender às necessidades das Forças 
Armadas,

(B) colocar muita- ênfase sobre estrutura, pessoas e 
ambientes, em-uma abordagem bem ampla com foco 
exclusivo no resultado gerado ao cidadão.

(C) gerar a organização ideal, pois tinha Max Weber 
como criador, que advogava por uma organização 
ideal, em que nenhum agrupamento humano 
chegaria, mas seria o BENCHMARKING a ser 
buscado.

(D) estruturar organizações humanas baseadas na 
racionalidade, adequando os meios às suas 
finalidades, com o propósito de garantir a máxima 
eficiência.

(E) privilegiar a forma, sendo um fim nela mesma, em 
função da judicialização da administração na década 
de 40.
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
-fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:
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* Faça marcas sólidas nos circulos,
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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