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Língua Portuguesa 

Texto 1.  

Observação 

Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de 
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos 
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para 
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está 
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica 
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo, 
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos 
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos 
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de 
propaganda. 

Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já 
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as 
imagens se encarregam de nos invadir. 

Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para 
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero, 
como quero, da forma que quero, quando quero observar. 

Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer 
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem 
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro, 
está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de 
couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos 
azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto 
e cerca de 40 anos. 

Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade. 

OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001. 

 

1 

Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto. 

(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana. 

(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa. 

(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade. 

(D) Destacar a importância da observação das imagens. 

(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada. 

 

2 

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique 
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado. 

(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar detalhadamente o que nos cerca.” / 
consequência. 

(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso, 
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” / 
explicação. 

(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / 
conclusão. 

(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção 
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem 
olhar´.” / proporção. 

(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos 
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa. 

 

3 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária: 
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que 
quero, quando quero observar.” 

O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a 
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está 
explicitado erradamente. 

(A) “o que quero” / o objetivo. 

(B) “porque quero” / a explicação. 

(C) “como quero” / o meio. 

(D) “da forma que quero” / o modo. 

(E) “quando quero observar” / o tempo. 

 

4 

Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um 
conector sublinhado. 

Indique o substituto correto dentre os que são indicados, 
supondo-se adaptações das frases. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” / 
Assim. 

(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto 
que. 

(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora. 

(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo. 

 

5 

“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de 
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em 

(A) cuidadosa / displicente. 

(B) demorada / lenta. 

(C) superficial / desimportante. 

(D) afetiva / sentimental. 

(E) produtiva / reprodutiva. 

 

6 

Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque 

(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores. 

(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes. 

(C) pretende vender os produtos anunciados. 

(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes. 

(E) tenta chegar ao público-alvo ideal. 
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7 

“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por 
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos 
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger. 
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos 
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível 
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja, 
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de 
perceber uma imagem de propaganda”. 

Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de 
características do texto publicitário. A característica que não está 
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve 

(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado. 

(B) produzir mensagens subliminares. 

(C) convencer os compradores a adquirirem o produto. 

(D) criar interesse pelos produtos indicados. 

(E) mudar a ideologia social dos clientes. 

 

8 

“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do 
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.” 

O segmento ´ver sem olhar´ mostra  

(A) um erro gramatical. 

(B) uma incoerência lógica. 

(C) uma expressão popular. 

(D) uma citação intertextual. 

(E) uma repetição desnecessária. 

 

9 

Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a 
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula 
altera o sentido do texto. 

(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” / 
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens. 

(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva. 

(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por 
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva. 

(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade 
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos 
perdendo a habilidade de observar. 

(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos 
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que 
nos cerca. 

 

10 

“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma 
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e 
desenvolver é a observação.” 

Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações 
desenvolvidas, as formas adequadas serão: 

(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens. 

(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens. 

(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler 
imagens. 

(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens. 

(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens. 

 

11 

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos 
descritivos. A característica determinante desse modo de 
organização textual é  

(A) o fornecimento de informações. 

(B) a apresentação de diferentes pontos de vista. 

(C) o relato de fatos em sucessão cronológica. 

(D) a tentativa de convencimento do leitor. 

(E) a indicação de dados de um objetivo. 

 

12 

Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a 
dos adjetivos que podem indicar estados, características, 
qualidades ou relações.  

Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os 
indicadores de 

(A) qualidade. 

(B) estado. 

(C) traço psicológico. 

(D) característica. 

(E) relação. 

 

13 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais. 
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes. 

(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical. 

(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos 
pronomes. 

(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos 
advérbios. 

(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical 
diferente das demais. 

 

14 

“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais 
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a 
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais 
facilidade.” 

Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece 
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente. 

(A) Essa segunda descrição. 

(B) tal pessoa. 

(C) dessa descrição detalhada. 

(D) la. 

(E) mais facilidade. 
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Raciocínio Lógico  

15 

Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros 
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa 
progressão aritmética é 

(A) 11. 

(B) 10. 

(C) 9. 

(D) 8. 

(E) 7. 

 

16 

Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e 
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia, 
Paulo deve dar a Pedro 

(A) R$ 3.147,00. 

(B) R$ 1.202,00. 

(C) R$ 1.198,00. 

(D) R$ 894,00. 

(E) R$ 601,00. 

 

17 

Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a 
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte 
e quatro processos? 

(A) Doze. 

(B) Dez. 

(C) Oito. 

(D) Seis. 

(E) Quatro. 

 

18 

Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores 
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%. 
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação 

(A) não valorizou nem desvalorizou. 

(B) valorizou 0,04%. 

(C) desvalorizou 0,04%. 

(D) valorizou 0,16%. 

(E) desvalorizou 0,16%. 

 

19 

A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal” 
é 

(A) “Se não como demais, então não passo mal”. 

(B) “Se não como demais, então passo mal”. 

(C) “Como demais e não passo mal”.  

(D) “Não como demais ou passo mal”. 

(E) “Não como demais e passo mal”. 

 

20 

Considere a sentença a seguir. 

“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”. 

Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente 
equivalente à sentença dada. 

(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou 
brasileiro”. 

(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”. 

(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”. 

(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em 
Roraima”. 

(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em 
Roraima”. 

 

21 

Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do 
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados, 
aleatoriamente.  

A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B 
é  

(A) 
5

1
. 

(B) 
5

2
. 

(C) 
3

2
. 

(D) 
9

2
. 

(E) 
15

2
. 

 

22 

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão 
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados 
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não 
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.  

O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o 
vice-presidente dessa comissão, é  

(A) 16. 

(B) 32. 

(C) 60. 

(D) 64. 

(E) 120. 
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23 

Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais 
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de 
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas 
que estão na caixa.  

O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa 
representa 

(A) 80% de N. 

(B) 60% de N. 

(C) 50% de N. 

(D) 40% de N. 

(E) 32% de N. 

 

24 

Em uma sequência de números, para quaisquer três termos 
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x. 

Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o 
14º termo é 

(A) 2. 

(B) 4. 

(C) 10. 

(D) 16. 

(E) 26. 

 

 

Legislação Específica 

25 

Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei 
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a 
organização, o planejamento e a execução das funções 
públicas de interesse comum. 

II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado 
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam. 

III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um 
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas 
também por lei complementar, para desenvolver programas 
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

26 

As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da 
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual. 

(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.  

(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.  

(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.  

(E) Estimular e organizar a atividade econômica. 

 

27 

O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de 
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima.  Nomeou, 
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu 
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da 
Prefeitura.  

Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.  
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em 

função da ocorrência de nepotismo. 

(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já 
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda 
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado. 

(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não 
possui grau de parentesco com o Prefeito. 

(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este 
possui cargo efetivo e prestou concurso público. 

(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que 
atentam contra o princípio da moralidade pública. 
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28 

Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) 
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de 
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Rondônia. 

(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de 
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos 
servidores para a implementação respectiva.   

(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de 
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de 
remuneração implantados;  

(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento 
da carreira com base no tempo de serviço do servidor. 

(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que 
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e 
cumprindo as próprias metas.  

 

29 

As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a 
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto 

uma. Assinale-a. 

(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos. 

(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais. 

(C) Ter idade mínima de 21 anos. 

(D) Estar quites com suas obrigações militares. 

(E) Ter nacionalidade brasileira. 

 

30 

Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de 
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia, 
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver 
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo 
expirado o prazo do certame. 

Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. 

(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi 
aprovada dentro do número de vagas do edital. 

(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado 
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados. 

(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação 
no certame, não o de ser nomeada.   

(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o 
resultado do concurso público.  

(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou 
e Maria não pode mais ser nomeada. 

 

31 

Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura 
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.  

(A) Secretaria de Imprensa. 

(B) Corregedoria do Tribunal de Contas. 

(C) Gabinete da Liderança do Governo. 

(D) Procuradoria Geral do Ministério Público. 

(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral. 

 

32 

Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no 
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da 
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor. 

II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as 
condições de trabalho. 

III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do 
servidor, sancionando eventuais falhas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, apenas. 

(E) III, apenas. 
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História e Geografia de Rondônia 

33 

Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas 
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do 
Império português. 

I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa 
Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre 
os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França 
e Portugal na região da Guiana.  

II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle 
luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale 
do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé 
e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e 
Maranhão. 

Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de 

(A) Tordesilhas e Utrecht. 

(B) El Pardo e Santo Ildefonso. 

(C) Madri e El Pardo. 

(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas. 

(E) Utrecht e Madri. 

 

34 

No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste 
da colônia portuguesa promoveu 

(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso, 
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes, 
que serviram de apoio para o comércio local. 

(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania 
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e 
a Vila Bela da Santíssima Trindade. 

(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as 
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento 
na comercialização das drogas do sertão. 

(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação 
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe 
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos. 

(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras 
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo 
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação. 

 

35 

Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de 
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.  

A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. 

(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo 
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região. 

(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco 
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura. 

(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior 
alcance social na transmissão de informações. 

(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de 
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e 
geológicas. 

(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo 
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.  

 

36 

Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira 
consideradas estratégicas para a segurança nacional. 

(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com 
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização. 

(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia 
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil 
interior". 

(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como 
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes 
despovoadas. 

(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com 
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica 
brasileira. 

 

37 

A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de 
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as 
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de 
seus objetivos. 

1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia), em 1966. 

2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970. 

3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75. 

4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro 
minerais da Amazônia), em 1974. 

(  ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes 
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer 
assistência em saúde, educação e orientação técnica. 

(  ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores 
privados, nacionais e internacionais que financiassem o 
desenvolvimento econômico na região. 

(  ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao 
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a 
Cuiabá-Santarém. 

(  ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação 
populacional em áreas de mineração e de interesse 
estratégico. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 1, 3, 4 e 2. 

(C) 2, 4, 1 e 3. 

(D) 3, 1, 2, e 4. 

(E) 4, 2, 3 e 1. 
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Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo 
trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da 
BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de 
colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na 
década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de 
Rondônia. 

Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.  
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013. 

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da 
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma. 
Assinale-a. 

(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a 
população e a economia concentradas ao redor dos 
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. 

(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364, 
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o 
desenvolvimento de municípios às suas margens. 

(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação 
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,  
favorecido pelo novo modal rodoviário. 

(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento 
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os 
fluxos migratórios. 

(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a 
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando 
perda considerável da floresta primária. 

 

39 

Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e 
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir. 

I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a 
maior parte do território, principalmente a região central, 
norte, sul e leste. 

II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa 
algumas áreas na região central do território e se caracteriza 
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas. 

III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do 
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos 
de casca grossa e rugosa, e folhas duras. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas 

(E) I, II e III. 

 

40 

Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o 
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que 
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do 
Paraná-Paraguai (Mato Grosso). 

A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir. 

I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale 
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para 
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e 
Ásia.  

II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são 
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira 
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros 
insumos. 

III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara 
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do 
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas 

(E) I, II e III. 
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Conhecimentos Específicos 

41 

A abordagem científica da administração foi um verdadeiro 
marco na economia mundial, revolucionando completamente os 
métodos de produção da época. 

Dentre as propostas sugeridas por essa abordagem, formalizadas 
em 4 princípios, existe uma concernente ao papel dos gerentes 
na produção. 

Assinale a opção que a indica. 

(A) Supervisionar a interação entre os ambientes interno e 
externo da organização. 

(B) Estimular o desenvolvimento dos chamados operários 
“multitarefas”. 

(C) Orientar a criação artística e artesanal de cada produto 
fabricado. 

(D) Delegar maior autonomia decisória para os operários mais 
qualificados. 

(E) Registrar e esquematizar os conhecimentos dos operários em 
regras e fórmulas matemáticas. 

 

42 

Sobre a abordagem das Relações Humanas, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. O trabalhador não ser comporta como um ser isolado, mas 
sim como um membro do grupo. 

II. É papel da organização, encontrar criar dispositivos para 
garantir o equilíbrio homeostático. 

III. Não há uma maneira perfeita de se organizar. 
Está correto o que se afirma em  

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

 

43 

Um executivo, após conferir o balanço anual de sua empresa, 
verifica grave prejuízo. Ao fazer uma análise aprofundada da 
situação, percebe que a principal causa da crise está relacionada 
com a falta de novos produtos lançados nos últimos anos e, a 
partir dessa conclusão, decide convocar os diretores da empresa 
para o desenvolvimento de alternativas para o problema. 

Assinale a opção que indica uma técnica adequada para 
promover o desenvolvimento de alternativas. 

(A) Enterprise Resource Planning, discussão dialética em grupo, 
que visa chegar ao melhor resultado por meio da oposição 
lógica de ideias. 

(B) Brainstorming, incentivando sugestões criativas que servirão 
de base para a decisão final. 

(C) Diagrama de Árvore, software de inteligência artificial que 
simula análise de especialistas para apoiar a decisão. 

(D) 6 Sigma, permitindo a visualização gráfica das alternativas e 
os seus possíveis resultados. 

(E) Matriz de Prioridades, por meio da opinião sigilosa dos 
participantes sobre o demandado. 

 

44 

Concernente à perspectiva estratégica proposta pela visão 
baseada em recursos (RBV), assinale a afirmativa correta. 

(A) As empresas de um mesmo setor são homogêneas em 
relação aos recursos estratégicos que controlam. 

(B) Os recursos são perfeitamente distribuídos entre as 
organizações de um mesmo setor, permitido a 
competitividade no mercado. 

(C) As falhas de mercado inviabilizam a formação de 
competências essenciais t. 

(D) Os recursos físicos, como patentes, pessoas e equipamentos, 
são capacidades iniciais de um negócio. 

(E) As vantagens competitivas são sustentadas  pelos recursos 
exclusivos, raros e distintivos de uma empresa. 

 

45 

Após a utilização de uma usual ferramenta de análise estratégica, 
uma empresa fabricante de produtos de luxo verifica os seguintes 
pontos: 

1-Mão de obra experiente. 

2-Baixo capital de giro. 

3-Aumento da renda da população. 

4-Entrada de fortes concorrentes no setor. 

Com base nos pontos identificados, assinale a opção que indica a 
ferramenta utilizada pela empresa. 

(A) Matriz ANSOFF. 

(B) Análise BCG. 

(C) Design Thinking. 

(D) Análise SWOT. 

(E) Benchmarking. 

 

46 

O modelo de liderança situacional possui entendimento de que 
os líderes bem-sucedidos estão continuamente adaptando seus 
estilos de liderar.  

Esse modelo parte do pressuposto que os líderes devem exercer 
estilos de liderança baseados 

(A) nos traços da personalidade que são valorizados pela 
sociedade em cada época. 

(B) nas ações dos integrantes da cadeia de valor da empresa, a 
exemplo dos fornecedores e clientes finais. 

(C) na capacidade, disposição e confiança dos subordinados para 
desempenhar determinadas tarefas. 

(D) nas possibilidades financeiras, na política salarial e nos 
incentivos estabelecidos pela organização. 

(E) na divisão societária da entidade e seu consequente sistema 
de governança. 
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Na sessão de treinamento de um clube de futebol, um dos 
jogadores chega excessivamente atrasado, deixando o treinador 
enraivecido. Indignado com a situação, o treinador pede 
providências ao presidente do clube, que prontamente responde 
multando o jogador em vinte por cento de seu salário. 

Assinale a opção que indica a teoria motivacional que considera a 
atitude do presidente como uma das técnicas adequadas para a 
mudança de comportamento. 

(A) Teoria do estabelecimento de objetivos. 

(B) Teoria ERC. 

(C) Teoria da equidade. 

(D) Teoria do Reforço. 

(E) Hierarquia das necessidades. 

 

48 

As estruturas organizacionais são representações formais da 
divisão de responsabilidades e hierarquia de uma organização. 

Em relações às estruturas organizacionais contemporâneas, é 
correto afirmar que se evidencia uma tendência de 

(A) especialização cíclica. 

(B) associação formal. 

(C) horizontalização hierárquica.  

(D) centralização decisória. 

(E) controle procedimental. 

 

49 

Em relação ao conceito de cultura organizacional, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Abrange os elementos não observáveis, como histórias e 
heróis. 

(B) Representa apenas os aspectos tangíveis de uma organização, 
como artefatos e símbolos. 

(C) Consiste em características únicas e imutáveis de uma 
organização. 

(D) Possui como essência os pressupostos básicos e crenças 
estabelecidas pela organização. 

(E) Manifesta-se fundamentalmente em organizações da 
indústria criativa. 

 

50 

Analise a frase retirada do site da Secretaria do Tesouro Nacional: 

“Gerir as contas públicas de forma eficiente e transparente, 
zelando pelo equilíbrio fiscal e pela qualidade do gasto público.” 

A frase é um exemplo de 

(A) missão organizacional. 

(B) visão de futuro. 

(C) valores principiológicos.  

(D) metas específicas. 

(E) objetivo orientador. 

 

51 

Relacione as ferramentas de gestão de qualidade, listadas  a 
seguir, às suas respectivas funções. 

1. Carta Controle 

2. Matriz GUT 

3. Diagrama de Ishikawa 

(  ) Gráfico utilizado para monitorar a variabilidade de um 
processo, verificando causas comuns e especiais. 

(  ) Representação das potenciais causas que podem levar a um 
problema específico.  

(  ) Tabela que trabalha com a priorização da resolução de 
problemas. 

Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 1 – 3 – 2. 

(C) 2 – 1 – 3. 

(D) 2 – 3 – 1. 

(E) 3 – 2 – 1. 

 

52 

O consumo mensal de lotes de papel na ALE-RO é equivalente a 
200 unidades, com o tempo médio de ressuprimento equivalente 
a duas semanas.  

Considerando que o ponto de reposição ocorre quando o estoque 
atinge 500 unidades, o estoque de segurança deve ser igual a 

(A) 80 unidades. 

(B) 100 unidades. 

(C) 150 unidades. 

(D) 200 unidades. 

(E) 500 unidades. 

 

53 

A classificação de materiais é imprescindível para a organização 
de uma empresa, impedindo que ocorram falhas na produção 
devido à falta de peças em estoque. 

Consonante à doutrina de administração de materiais, existe o 
entendimento que o sistema de classificação de materiais, para 
ser adequado, deve possuir três atributos. 

Assinale a opção que os indica. 

(A) Abrangência, flexibilidade e complexidade. 

(B) Abrangência, flexibilidade e praticidade. 

(C) Abrangência, uniformidade e praticidade. 

(D) Priorização, flexibilidade e complexidade. 

(E) Priorização, uniformidade e praticidade. 
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Relacione os tipos de bens, listados a seguir, aos seus respectivos 
processos de perda de valor. 

1. Direitos Autorais 
2. Reserva de petróleo 
3. Imóvel 

(  ) Depreciação 

(  ) Exaustão 

(  )  Amortização 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1, 2, 3 

(B) 1, 3, 2 

(C) 2, 1, 3 

(D) 3, 1, 2 

(E) 3, 2, 1 

 

55 

Conforme disposto na Constituição Federal, os Poderes do Estado 
Brasileiro são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

Considerando os fundamentos utilizados para essa divisão, 
assinale a afirmativa correta.  

(A) Visam especializar as funções básicas do Estado. 

(B) Garantem o princípio de separação absoluta de atribuições. 

(C) Oportunizam a concentração de poder em um órgão. 

(D) Interagem entre si por meio da supremacia. 

(E) Preservam o equilíbrio, coibindo o sistema de freios e 
contrapesos. 

 

56 

A federação é a forma de Estado composta pela associação de 
múltiplas entidades territoriais autônomas, dotadas de governo 
próprio, que dividem responsabilidades em diferentes âmbitos. 

De acordo com o texto constitucional, o Brasil, considerado um 
exemplo de Estado federado, não inclui como ente da federação 

(A) o Distrito Federal 

(B) os Estados 

(C) os Municípios 

(D) os Territórios federais 

(E) a União 

 

57 

O princípio da legalidade na Administração Pública, reconhecido 
expressamente pela Constituição Federal, surge a partir do 
conceito de Estado de Direito, e tem, como decorrência, 

(A) a liberdade da administração pública para realizar tudo o que 
não é proibido por lei. 

(B) a obrigação do administrador público de fazer apenas o que 
está previsto em lei. 

(C) a impossibilidade de decisões de caráter discricionário por 
parte da administração pública.   

(D) a permissão da discriminação de indivíduos em prol da 
manutenção da lei. 

(E) a impedimento da irretroatividade da lei visando preservar a 
pretensão de direitos públicos. 

 

58 

O modelo burocrático teve papel fundamental na Administração 
Pública, estando até a atualidade presente em diversas 
instituições brasileiras. 

Sobre o modelo burocrático, tem-se o entendimento de que ele 
foi idealizado a partir dos tipos ideais de dominação legítima, 
propostos por Max Weber, estando relacionado com a 
dominação 

(A) tradicional. 

(B) carismática. 

(C) personalista-mecânica. 

(D) patrimonialista. 

(E) racional-legal. 

 

59 

As agências reguladoras são entidades criadas pelo Estado com a 
finalidade de regular determinados setores da economia, visando 
assegurar o interesse público. 

Em relação aos dirigentes das Agências Reguladoras Federais, 
tem-se o entendimento de que 

(A) são servidores efetivos em cargo de confiança. 

(B) devem ser escolhidos pelo Presidente da República. 

(C) são indicados pelo colegiado de servidores do órgão. 

(D) podem ser exonerados ad nutun por ministros. 

(E) adquirem vitaliciedade após dois anos de exercício. 

 

60 

A reforma do Estado Brasileiro, materializada pelo Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), foi responsável por 
viabilizar o desempenho de atividades estatais por entidades não 
pertencentes ao aparato estatal, a exemplo das Organizações 
Sociais.  

Assinale a opção que corresponde ao processo descrito no texto. 

(A) Estatização. 

(B) Privatização. 

(C) Nacionalização. 

(D) Publicização. 

(E) Coletivização. 

 

61 

O conceito de receita corrente líquida foi estabelecido com a 
intenção de separar as receitas disponíveis de um Governo das 
vinculadas a uma função. 

Consonante à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), não serão 
deduzidos do cálculo da receita corrente líquida 

(A) da União, os valores entregues aos Estados e Municípios por 
determinação constitucional ou legal. 

(B) dos Estados, os valores entregues aos Municípios por 
determinação constitucional. 

(C) dos Município, as contribuições dos servidores para o custeio 
do Sistema de Previdência e Assistência Social. 

(D) do DF, os recursos transferidos pela União para organizar e 
manter o Poder Judiciário e a Defensoria Pública. 

(E) Nos territórios, recursos transferidos pela União para 
organizar o Ministério Público. 
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Conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o 
Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do 
Sistema Financeiro Nacional, sendo considerada uma das 
principais autoridades monetárias do País. 

Conforme disposto pela LRF, o Banco Central deve apresentar a 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo 
fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos 
balanços, até 

(A) 90 dias após o encerramento de cada semestre. 

(B) o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. 

(C) 60 dias após início da sessão legislativa. 

(D) 30 dias após o encerramento de cada bimestre. 

(E) o final de cada quadrimestre. 

 

63 

A qualificação de Agência Executiva é fornecida pelo Poder 
Público a determinadas entidades com o objetivo de ampliar sua 
autonomia, assumindo o compromisso de cumprir determinadas 
metas de desempenho. 

Assinale a opção que apresenta entidades que podem receber 
essa qualificação. 

(A) As ONGs. 

(B) As fundações privadas. 

(C) As autarquias. 

(D) As cooperativas. 

(E) Os órgãos públicos. 

 

64 

A Parceria Público Privada (PPP) representa um contrato 
administrativo firmado entre a administração pública e um 
parceiro privado, tendo como o objetivo a implantação ou gestão 
de serviços públicos. 

Considerando a situação na qual um particular é contratado, pela 
modalidade patrocinada, para gerir determinado serviço público, 
assinale a opção que apresenta uma decorrência disso. 

(A) O financiamento exclusivo pelo Estado. 

(B) A licitação por meio de convite. 

(C) O financiamento exclusivo por usuários do serviço. 

(D) A licitação pela modalidade concurso. 

(E) A necessidade de contraprestação do Estado. 

 

65 

Em uma situação hipotética, um chefe de departamento da 
prefeitura de determinado município ordena que seu 
subordinado o ajude a levar uma mala de dinheiro subtraído das 
finanças públicas para sua casa, garantindo estar apenas fazendo 
um empréstimo para pagar dívidas.  

Estranhando a situação, o subordinado manda uma mensagem 
para um advogado, perguntando como deve proceder. O 
advogado, por sua vez, responde, prontamente, que, conforme a 
doutrina,  

(A) o servidor possui o dever legal de obedecer atos de seu 
superior hierárquico, de forma inquestionável. 

(B) o servidor tem irrestrita liberdade para decidir, em função de 
sua estabilidade no cargo. 

(C) a imperatividade relativiza a atitude do chefe de 
departamento,  invertendo o ônus da prova. 

(D) a ordem, por ser manifestamente ilegal, afasta a presunção 
de legitimidade do ato. 

(E) a ordem, embora excepcionalmente, contém os elementos 
essenciais para a sua eficácia. 

 

66 

Um guarda municipal, durante ronda em um mercado popular 
municipal, identifica inúmeras mercadorias falsificadas, 
realizando prontamente uma apreensão. 

De acordo com o entendimento da doutrina administrativa, 
assinale a afirmativa correta. 

(A) O ato do guarda, na situação, está amparado pelo atributo da 
autoexecutoriedade.  

(B) Desde que tenha autorização judicial, a ação do guarda estará 
correta. 

(C) A atitude do guarda representa um abuso de poder. 

(D) A conduta do guarda deve ser invalidada, devido ao vício de 
objeto. 

(E) Em nenhuma hipótese a ação do guarda e permitida, visto 
que viola o direito social do trabalho. 

 

67 

O conceito de poliarquia, proposto pelo cientista político 
americano Robert Dahl, foi cunhado com o intuito de analisar de 
forma mais precisa os regimes democráticos atuais, formulando 
uma escala para avaliar seu nível de democratização. 

Com base nesse entendimento, o nível denominado hegemonias 
fechadas está associado a um contexto de  

(A) ampla participação social e vasta gama de candidatos nas 
eleições. 

(B) escassez de corrupção ou problemas sociais. 

(C) ausência de contestação pública ou inclusividade. 

(D) fontes alternativas de expressão e unipartidarismo. 

(E) eleições controversas e grande representatividade. 
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Em relação à despesa salarial da ALE-RO, é correto afirmar que 
pertence à esfera orçamentária relativa ao orçamento 

(A) da  Seguridade Social. 

(B) Fiscal. 

(C) de Investimento. 

(D) Base-zero. 

(E) Extrafiscal. 

 

69 

Conforme a tipologia de políticas públicas, apresentada no 
modelo de Lowi, assinale a opção que indica um exemplo de 
Política pública redistributiva. 

(A) Política de emergência para vítimas de enchente. 

(B) Campanha de vacinação contra febre amarela. 

(C) Programa de reforma agrária. 

(D) Distribuição de cestas básicas. 

(E) Elaboração do código do consumidor. 

 

70 

A ALE-RO, visando à informatização de suas atividades, decide 
realizar licitação para a compra de novos computadores, por 
meio da modalidade pregão.  

Quanto à aquisição expressa na situação, ela deverá ocorrer pelo 
tipo 

(A) menor preço. 

(B) melhor técnica. 

(C) técnica e preço. 

(D) maior oferta. 

(E) proposta mais vantajosa. 

 

71 

Leia o trecho retirado do site de O Globo: 

“As gigantes de bebidas  Ambev e Coca-Cola  Brasil anunciaram nesta 
terça-feira, 22 de março,  reconhecido como o Dia Mundial da Água, 
que estão se unindo para desenvolver uma série de medidas para a 
proteção de nascentes nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (PCJ), no interior de São Paulo”. 

Com base no conceito de comunicação organizacional, é correto 
afirmar que o anúncio representa um exemplo de comunicação 

(A) mercadológica. 

(B) administrativa. 

(C) institucional privada. 

(D) interna. 

(E) informal pública. 
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Uma empresa de construção civil é contratada por um clube de 
futebol para a construção de um centro de treinamento. 
Preocupado com o prazo para o término da construção, em vista 
da proximidade do início do campeonato brasileiro, o clube cobra 
da empresa uma estimativa de conclusão. Essa, por sua vez, 
oferece as seguintes estimativas, segundo a opinião de seus 
especialistas: 

Otimista: 95 dias 

Pessimista: 140 dias 

Mais Provável: 125 dias 

Com base no método PERT e nos dados informados pelos 
especialistas, o cálculo do tempo esperado da atividade é de  

(A) 110 

(B) 117,5 

(C) 120 

(D) 122,5 

(E) 132,5 
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O PDCA é uma ferramenta de gestão, bastante difundida pelo 
movimento da Qualidade Total, e tem como objetivo a melhoria 
contínua. 

Em relação a essa ferramenta, assinale a afirmativa correta. 

(A) Desenvolve-se por um processo de iteração. 

(B) Segue cinco etapas em sua realização. 

(C) Funciona conforme os preceitos da reengenharia. 

(D) Desconsidera o planejamento como etapa-chave. 

(E) Utiliza, como referência, as práticas dos concorrentes. 
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A BPMN é um padrão de notação utilizado com o objetivo de 
facilitar a modelagem de processos, por meio de diagramas 
simples e um pequeno conjunto de elementos gráficos. 

Com base na BPMN, analise a imagem a seguir. 

 
O símbolo apresentado é 

(A) um gateway. 

(B) uma swimlane. 

(C) uma tarefa de envio. 

(D) uma atividade de chamada. 

(E) um repositório de dados. 
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Uma empresa do setor de e-commerce elabora o mapa 
estratégico para a realização do Balanced Scorecard.  

Relacione os objetivos estratégicos, listados a seguir, às 
perspectivas correspondentes. 

1.  Aumentar o lucro líquido. 

2. Aumentar o nível de satisfação dos funcionários. 

3. Reduzir as devoluções de produtos. 

4. Aumentar o market-share. 

(  ) Perspectiva Financeira. 

(  ) Perspectiva do Cliente. 

(  ) Perspectiva dos Processos Internos. 

(  ) Perspectiva do aprendizado e crescimento. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) 1 – 2 - 3 – 4. 
(B) 1 – 4 – 3 - 2. 
(C) 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3. 
(E) 4 – 2 – 3 – 1. 
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Em relação ao PMBOK, elaborado pela organização internacional 
conhecida por PMI, é correto afirmar que esse documento é 

(A) um guia de boas práticas de gerenciamento de projetos. 

(B) um manual de normas legais para escritórios de projetos. 

(C) uma ferramenta gráfica para a formulação de EAP. 

(D) um software desenvolvido para a gestão de projetos. 

(E) uma cerimônia de premiação para organizações de referência 
no ramo de gerenciamento de projetos.  
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O ciclo de vida do projeto é a representação gráfica das fases 
pelas quais um projeto passa, desde o seu início até o 
encerramento.  

Concernente às fases do ciclo de vida genérico do projeto, 
assinale a afirmativa incorreta.  

(A) Possui os custos de mudança mais elevados na iniciação. 

(B) Realiza constante monitoramento do progresso na fase de 
execução do trabalho. 

(C) Constata redução das incertezas na etapa final do projeto. 

(D) Tem o início formalizado com o termo de abertura. 

(E) A definição da agenda de trabalho ocorre na fase de 
organização e preparação.   
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O gerenciamento pelas diretrizes, também conhecido por Hoshin 
Karin, é o sistema de gestão que busca envolver toda a 
organização, por meio do (a) 

(A) planejamento estratégico estático, com metas individuais 
autogerenciadas. 

(B) desenvolvimento do processo comunicativo no sentido 
bottom-up.  

(C) aplicação de empowerment operacional, promovendo o 
modelo autocrático. 

(D) eliminação de controles ex-post em prol da flexibilização 
organizacional. 

(E) desdobramento das diretrizes estratégicas para os níveis 
tático e operacional. 
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Leia a notícia a seguir.  

“A automatização é certa e a substituição de humanos por 
softwares será rápida, sobretudo, em países mais desenvolvidos, 
como Japão, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Estudo da 
PwC indica que até um terço dos postos de trabalho nestes países 
podem ser ocupados por robôs até 2030”. 

site da revista Superinteressante. 

A mudança na sociedade causada pela evolução da tecnologia 
tem provocado impactos significativos nas organizações. Esse 
fato tem tornado o fenômeno da mudança organizacional cada 
vez mais recorrente, fazendo imprescindível a capacidade de as 
organizações conduzirem esse processo da forma eficiente e 
eficaz. 

Em relação a esse processo de mudança organizacional, com 
referência no modelo proposto por Kurt Lewin, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) O efeito do descongelamento representa o rompimento do 
estado estável inicial. 

(B) A força de resistência decorre da manifestação psicológica 
dos indivíduos da base da pirâmide. 

(C) O movimento em direção à mudança se consolida como 
resultado natural do congelamento. 

(D) A tendência de reestabelecimento do equilíbrio inibe a 
formação da homeostase organizacional. 

(E) A flutuação ao redor dos níveis de mudança impede que a 
reestruturação seja feita para mudar as regras institucionais. 
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Após a entrada de novo contingente na ALE-RO, servidores mais 
antigos dão dicas para os novos em relação à execução mais 
adequada das tarefas de cada cargo, contribuindo para que os 
novos desenvolvam suas rotinas e práticas. 

Conforme o modelo de espiral do conhecimento, a situação 
descrita acima, onde existe a conversão de um conhecimento 
tácito para outro conhecimento tácito, é chamada de 

(A) externalização. 

(B) combinação. 

(C) socialização. 

(D) internalização. 

(E) acomodação. 
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