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AS QUESTÕES DE  01  A  40  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

A GUERRA DO PLÁSTICO 

Só 5% do plástico produzido pela indústria petroquímica 
mundial desde os anos 1930 foi incinerado. O restante 
continua em algum lugar do planeta. Grande parte desse 
plástico se acumula em aterros sanitários e lixões. Outra parte 
cai nos bueiros, é arrastada pelos rios até os oceanos, onde se 
acumula em bizarras ilhas flutuantes. Espécies ameaçadas 
como as tartarugas marinhas confundem o plástico com algas 
e, ao comê-lo, morrem asfixiadas. 

Uma das maiores iniciativas para lidar com essa tragédia 
ambiental é a adoção dos plásticos biodegradáveis. Eles foram 
desenvolvidos a partir dos anos 1990 por gigantes da indústria 
petroquímica. Trata-se de plásticos que se decompõem sob a 
ação do sol, da umidade ou do ar, em prazos que variam de 
poucos meses até cinco anos. O tipo mais usado é o 
oxibiodegradável, que se decompõe em cerca de 18 meses. Em 
contato com o ar, ele se desmancha em bilhões de partículas 
invisíveis. Com a disseminação mundial do discurso de 
proteção à natureza, o uso dos biodegradáveis começou a 
crescer no comércio, especialmente como sacolas de 
supermercado. Mas alguns estudos recentes contestam a 
eficácia do plástico oxibiodegradável – justamente o mais 
usado por causa do curto tempo de decomposição. Joseph 
Greene, um pesquisador da Universidade da Califórnia, testou 
a decomposição desses produtos e concluiu que a 
biodegradação não é uma solução definitiva. Alguns plásticos 
foram absorvidos pelo meio ambiente, mas outros viraram pó, 
sem ser consumidos por bactérias e fungos. 

Para Sílvia Rolim, do Instituto Socioambiental dos 
Plásticos, a melhor forma de proteger o ambiente é produzir 
plásticos mais resistentes. Assim, eles seriam reutilizados ou 
reciclados. Está aí um debate que pode durar décadas. 
(FERREIRA Thaís, Revista Época, janeiro, 2009-adaptado) 
 

01 – O texto tem como objetivo 

a) caracterizar o plástico biodegradável que irá substituir as 
sacolinhas distribuídas nos supermercados. 

b) questionar a eficácia do uso de plásticos biodegradáveis 
como forma de proteção do meio ambiente. 

c) convencer o leitor de que os plásticos biodegradáveis são a 
mais eficaz arma na proteção do meio ambiente. 

d) contar a trajetória dos plásticos, desde a sua produção pelas 
indústrias petroquímicas até o estômago das tartarugas ou os 
bueiros das cidades. 

02 – Assinale a alternativa correta em relação ao que se afirma 
no texto. 

a)  O discurso de proteção à natureza fez com que os gigantes 
da indústria petroquímica investissem na produção de 
plásticos mais resistentes.   

b)  Estudos recentes comprovam que o plástico biodegradável é 
uma solução incontestável para proteger o meio ambiente. 

c)  Embora seja importante produzir plásticos mais resistentes, 
esse produto não deve ser reutilizado. 

d)  O discurso de proteção à natureza contribui para o 
crescimento do uso dos biodegradáveis. 

03 – Segundo Joseph Greene, a biodegradação  não é uma 
solução definitiva porque 

a) as bactérias e fungos que consomem esse material se 
proliferam e causam danos ao meio ambiente. 

b) somente plásticos mais resistentes, que podem ser 
reutilizados, resolveriam o problema. 

c) o plástico oxibiodegradável sempre causa sérios danos à 
natureza. 

d) Nem todos os plásticos são absorvidos pelo meio ambiente. 

04 – Leia: 

I – A partir dos anos de 1930, uma parcela considerável do 
plástico produzido no planeta passou a ser incinerada. 

II – Grande parte do plástico que se acumula em aterros e lixões 
é reciclada. 

III– Parte do plástico que se acumula nas ruas desemboca nos 
oceanos. 

IV– Algumas espécies animais são prejudicadas por causa do 
plástico que se acumula nas ruas. 

Estão corretas as afirmações 

a) III e IV. 
b) II e III. 
c) I e IV. 
d) I e II. 

05 – A oração em destaque classifica-se como subordinada 
adjetiva em qual alternativa? 

a) Alguns sócios eram mais espertos que raposas. 
b) Eles queriam que eu participasse de negócios escusos. 
c)  A pressão era tão grande que eu passei a desenvolver 

problemas de saúde. 
d)  Esse foi o principal motivo que contribuiu para o meu 

desligamento da empresa. 

07 – Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas causa 
duplo sentido na frase. 

a) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido 
controle, ultimamente, tem sido um grande problema. 

b) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido 
controle, ultimamente tem sido um grande problema. 

c) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado ultimamente,  
sem o devido controle, tem sido um grande problema. 

d) O lixo hospitalar, que vem sendo depositado sem o devido 
controle ultimamente, tem sido um grande problema. 

06 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome 
oblíquo átono não está correta, segundo a norma culta. 

a) Ninguém trouxe-me boas notícias naquele momento. 
b) Felizmente, há pessoas que nos são fiéis toda a vida.  
c) Nada me aborrecerá neste momento de paz. 
d) Defenda-nos junto ao chefe, meu amigo! 
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11 – A conjunção coordenativa em destaque está corretamente
classificada em 

a) Não assumiu a responsabilidade nem pediu desculpas ao
chefe. – alternativa  

b) Ele saiu muito atrasado hoje, portanto perderá o ônibus
para o trabalho. – conclusiva  

c) Ela se indignou com a ofensa, entretanto manteve a calma e
permaneceu calada. – explicativa  

d) No domingo passado, nós não fomos à praia, mas também
não fomos ao museu. – adversativa 

12 – Leia: 
 Ao contrário do que a juventude dos anos 60 viveu, os 
rapazes e as moças de hoje tem estabelecido com os pais uma 
relação de proximidade e amizade. Os temores que havia por 
parte dos filhos agora estão sendo dissipados. 
Considerando os verbos em destaque, de acordo com a norma 
culta, pode-se dizer que a concordância do(s) 

a) dois  verbos  está  correta. 
b) dois  verbos  está  incorreta. 
c) 1º verbo está correta, apenas. 
d) 2º verbo está correta,  apenas. 

09 – Leia: 

 O veículo elétrico não emite gás carbônico ou nenhum 
outro tipo de gás nocivo ao meio ambiente. 

Assinale a alternativa em que o predicado destacado classifica-se 
como o predicado presente no trecho em destaque na frase acima. 

a) A fabricação de veículos elétricos será importante para a 
preservação do meio ambiente. 

b) Fabricar veículos elétricos ficará cada vez mais oneroso 
para as montadoras nacionais. 

c) Somente pessoas de alto poder aquisitivo comprarão 
veículos elétricos. 

d) O custo dos veículos elétricos é muito elevado. 

10 – O termo destacado abaixo exerce a função sintática de 
objeto indireto em 

a) “– Que bom que vocês puderam vir à Suíça Brasileira!”  
b) “Entreguei-te meu coração para toda a eternidade.”  
c) “Ela já me aguardava andando pelo gramado.” 
d) “Quero antes o lirismo dos loucos.”  

08 – Leia: 

 “Viramundo estranhamente se recusava a comer. Afastara-
se e contemplava em silêncio a paisagem. Havia nela algo 
vagamente familiar”. 

Os advérbios destacados acima indicam, respectivamente, as 
circunstâncias de 

a) modo, intensidade, finalidade. 
b) negação, lugar, intensidade. 
c) modo, modo, intensidade. 
d) negação, modo, negação. 

15 – Leia: 

I. O Presidente Obama acredita que haverá gastos 
vultuosíssimos para o próximo ano. 

II. Havia na despensa muitos alimentos que estavam com o 
prazo de validade vencido. 

III. O eminente Senador declarou-se a favor da greve dos 
militares em Minas Gerais. 

IV. Os deputados, sem exceção, desfrutam de muitos previlégios. 
De acordo com o sentido das palavras detacadas, nas frases 
acima, há erro de grafia em 

a) I e IV. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) IV apenas. 

13 – Leia: 
“Hoje, segues de novo... Na partida 
Nem o pranto os teus olhos umedece 
Nem te comove a dor da despedida.” 

De acordo com a transitividade verbal, nos versos acima, há 

a) somente um verbo transitivo direto. 
b) dois verbos transitivos diretos. 
c) um verbo transitivo indireto. 
d) dois verbos intransitivos. 

14 – Em qual alternativa não é possível identificar se o ser ao 
qual o substantivo em destaque se refere é masculino ou feminino? 

a) A agente de turismo me garantiu que o hotel é excelente. 
b)  A cliente reclamou do péssimo atendimento ao gerente do 

banco. 
c) O público aplaudiu muito a intérprete quando o espetáculo 

terminou. 
d) Depois de várias ameaças anônimas, a testemunha passou a 

receber proteção policial. 
 
 

16 – Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa 
correta. 

a)  As donas de casa estão meias confusas em relação à lei que 
proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas. 

b)  Não é necessário a distribuição de sacolinhas plásticas nos 
supermercados a partir de 2012. 

c)  Bastantes sacolinhas plásticas ainda são distribuídas e 
vendidas em supermercados. 

d)  Estão anexo ao processo as cópias da lei que proíbe o uso de 
sacolinhas plásticas. 

17 – Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva 
analítica. 

a) O escritório fora invadido por bandidos encapuzados. 
b) A moça penteou seus lindos cabelos antes da partida.  
c) Durante a palestra, ouviam-se vozes irritadas e insistentes. 
d) Naquele local bucólico, os dois amigos de infância 

abraçaram-se. 
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19 – Leia: 

 Um dos pássaros mais bonitos do país vive na Mata 
Atlântica e tem as cores da Bandeira Nacional, tanto que 
ganhou o nome popular de bandeirinha. Apesar das cores 
chamativas, ela é arisca e esconde-se bem. Conseguir observá-la 
na natureza exige um olhar muito atento – e representa um 
grande prêmio. 

As formas pronominais destacadas no trecho acima substituem, 
respectivamente, quais substantivos? 

a) Bandeira Nacional, bandeirinha 
b) bandeirinha, Mata Atlântica 
c) bandeirinha, bandeirinha 
d) natureza, bandeirinha 

18 – Leia: 

 Ele vivia da política corrupta; sua ex-esposa do trabalho 
honesto. 

Caberia uma vírgula para substituir um termo omitido depois de 
a) vivia.  
b) política. 
c) trabalho. 
d) ex-esposa. 

20 – Observe os períodos abaixo: 

I –  Venha logo, pois estou ansioso. 
II –  Ele é o homem da casa, logo deve assumir o papel de chefe 

da família. 
III –  Termine logo esse trabalho, pois quero ir embora para casa. 
IV – Trabalhei muito, logo mereço aproveitar bastante minhas  

férias. 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Há, em I, uma oração coordenada sindética explicativa. 
b) Há, em II, uma oração coordenada sindética conclusiva. 
c) Há, em III, uma oração coordenada sindética conclusiva. 
d) Há, em IV, uma oração coordenada sindética conclusiva. 

21 – Leia: 

I. O acampamento deixou cansados os novos alunos. 
II. Cansados, os novos alunos  deixaram o acampamento. 
III. Os novos alunos deixaram cansados o acampamento. 

Há predicativo do objeto em 

a) I. 
b) II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

22 – Em qual alternativa o termo destacado é complemento 
nominal?  

a) “O branco que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim”  

b) “Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor” 

c) “Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e 
tampouco o fez o Oliveira 
dono da mercearia.” 

d) “Este açúcar veio 
de uma usina em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina.” 

24 – A conjunção subordinativa em destaque estabelece que tipo 
de relação de sentido entre as orações por ela conectadas?  

Como as organizações ambientalistas têm denunciado, os 
países industrializados são os que mais poluem o meio ambiente. 

a) Conformidade 
b) Comparação 
c) Finalidade  
d) Condição 

25 – Assinale a alternativa em que os verbos em destaque estão 
no modo imperativo. 

a) “Anda o sol pelas campinas 
          e passeia a mão dourada 
         pelas águas, pelas folhas.”  
b) “Eu limpei minha vida  
         te tirei do meu corpo 
        te tirei das entranhas.”  
c) “Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
        O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 
       A mão que afaga é a mesma que apedreja.”  
d) “Sossegadamente fitemos o seu curso 
 E aprendamos que a vida passa 
 E não estamos de mãos enlaçadas” 

23 – Em qual alternativa o emprego da crase está incorreto? 

a) Refiro-me àquele homem que foi meu vizinho. 
b) Não dê importância àquelas palavras indelicadas. 
c) As pessoas, àquela hora, não conseguiam mais se concentrar 

na aula. 
d) Admira-me àquela disposição que ele ainda tem para 

trabalhar todos os dias. 

26 – Observe: 

 Não há comprovação científica de que a cafeína seja 
prejudicial às gestantes. 

A oração em destaque no período acima é substantiva 

a) subjetiva. 
b) apositiva. 
c) predicativa. 
d) completiva nominal. 

A N U L A D  A
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35 – Coloque (1) para adjunto adnominal e (2) para adjunto 
adverbial. Depois assinale a alternativa com a sequência correta. 

(  ) Na placa estava escrito: Preferência para pessoas com 
criança de colo. 

(  ) A criança, no colo, sorria a todos os que passavam. 
(  ) Do colo, a criança sorria a todos que passavam.  

a) 1, 2, 2 
b) 2, 1, 1 
c) 1, 2, 1 
d) 2, 2, 1 

33 – Leia:  

  Deparou-se com a reprovação ao receber a nota no 
colégio. Temendo a reação dos pais, decidiu omitir a verdade 
até o ano seguinte, na rematrícula. 

A relação sintática expressa pelo infinitivo e gerúndio das 
orações destacadas no período acima é, respectivamente, de 

a) condicionalidade e temporalidade. 
b) temporalidade e condicionalidade. 
c) temporalidade e causalidade. 
d)    causalidade e causalidade. 

32 – Assinale a alternativa em que há erro quanto à regência 
nominal, de acordo com a norma culta. 

a) Procure ser atencioso para com os idosos. 
b) Aquela artista era hábil de trabalhos manuais. 
c) Estava ansioso de ver seus pais depois de tanto tempo. 
d) Muitas pessoas possuem verdadeira aversão por política. 

36 – Em qual das alternativas a palavra destacada é formada por 
prefixação? 

a) Sedentos, aqueles pobres homens caminhavam pela areia 
quente do deserto. 

b) O chefe, embora tivesse um semblante muito sisudo, possuía 
um enorme coração. 

c) A desocupação daquele local exigiu do Prefeito e do 
Governador atitudes desumanas. 

d)  Dizem as pesquisas recentes que mais de 98% da plantação 
de caju encontra-se no Nordeste, cujo solo é arenoso. 

27 – Assinale a alternativa incorreta em relação ao emprego do 
pronome relativo onde. 

a)  Na Bolívia oriental, onde o jaguar é um bicho comum, os 
homens ainda hoje partem para a caça desse animal, armados 
unicamente com uma lança de madeira. 

b)  Há uma crença onde se acredita que alguns homens possam 
se transformar em jacarés. 

c)  O prédio onde morava fora demolido, pois sua construção 
era irregular. 

d)  Já foi terminada a casa onde ficaremos alojados até o final do 
curso. 

 
 28 – Observe as palavras destacadas. Em seguida, assinale a 
alternativa em que a regra de acentuação não foi obedecida. 

a) Qualquer instrumento usado para medição de árvores, 
especialmente aquele que determina o volume do tronco a 
partir de sua altura e diâmetro, é chamado de dendômetro. 

b) O gueledé é uma máscara de madeira em forma de rosto 
humano estilizado, usado em algumas cerimônias de culto 
aos mortos. 

c) Aquilo que não se pode esconder ou dissimular pode ser 
caracterizado como inocultavel. 

d) Piraquém é uma variedade de coco. 

29 – Em qual alternativa o termo destacado não é locução 
adjetiva? 

a) “A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de 
crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e 
daquelas ferozes.” 

b) “(...) o trem maior do mundo, tomem 
 nota – foge minha serra, vai 
 deixando no meu corpo e na paisagem 
 mísero pó de ferro, e este não passa.” 
c) “(...) 
 Vão chegando as burguezinhas pobres, 
 E as criadas das burguezinhas ricas, 
 E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. (...)” 
d) “(...) 
 Os dois apenas, entre céu e terra, 
 Sentimos o espetáculo do mundo (...)” 

30 – Em qual alternativa o substantivo em destaque classifica-se 
como composto? 

a) Na floreira, havia muitas rosas brancas e vermelhas. 
b) A florista vendia lírios e crisântemos na avenida central. 
c) Florada é o nome de um doce de ovos com a forma de flores. 
d) No dia dos namorados, a floricultura exibia cores e aromas 

que alegravam os olhos das pessoas. 

31 – Quanto à classificação das figuras de linguagem, coloque (1) 
para antítese, (2) para hipérbole, (3) para metonímia e (4) para 
metáfora. Depois assinale a alternativa com a sequência correta. 

I. (   ) “Trabalhava arduamente, pois tinha de alimentar quatro 
bocas.” 

II. (   ) “Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura.” 
III. (   ) “Um mundo de ideias havia em minha cabeça.” 
IV. (   ) “Meu coração é um campo minado.” 

a) 2, 1, 3, 4 
b) 3, 1, 2, 4 
c) 1, 2, 4, 3 
d) 3, 4, 1, 2 

34 – Em qual alternativa o termo destacado é um agente da 
passiva? 

a) Para tratar o problema da insônia, muitos optam pela 
medicação.  

b) Hoje em dia, a ansiedade tem sido muito combatida pelos 
médicos. 

c) Assim como a insônia, a apneia do sono incomoda muitas 
pessoas por muitos anos. 

d) A opção pela cirurgia, em casos graves de apneia, é 
exclusivamente do paciente. 
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37 – Leia: 

O verde da bandeira brasileira representa nossas matas, nossa 
vegetação. O brasileiro não tem noção da importância dessa 
riqueza natural, por isso não defende nosso território. 

De acordo com o contexto, qual das palavras em destaque 
classifica-se como adjetivo? 

a) verde 
b) riqueza 
c) brasileiro 
d) brasileira 

39 – Identifique a frase em que existe um aposto. 

a) “Amai, amai, ó doce criatura!” 
b) “A filha de Lia, a Dolores, jurou-me amor sem fim.” 
c) “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí!” 
d) “Amada, meus olhos, docemente, estão sempre à procura 

dos teus.” 

38 – Leia: 

“Conta a lenda que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
Um Infante, que viria 
De além do muro da estrada.” 

Os sujeitos dos verbos destacados acima são, respectivamente, 

a) a lenda, Uma Princesa encantada e Um Infante. 
b) Uma Princesa encantada, Um Infante e a lenda. 
c) Uma Princesa encantada, a lenda e Um Infante. 
d) a lenda, a lenda e Uma Princesa encantada. 

40 – Assinale a alternativa em que a expressão destacada não se 
classifica como locução adverbial. 

a) Solitário andava a esmo. 
b) Muitas crianças ainda morrem de fome devido à desnutrição. 
c) As políticas salariais sempre beneficiam os trabalhadores de 

maior poder aquisitivo. 
d) Um dos preceitos do estatuto familiar, em minha casa, era 

que rapazes não deveriam ficar à toa, por tempo nenhum e a 
nenhum pretexto. 
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AS QUESTÕES DE  41 A  100  REFEREM-SE 
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 
 

47 – Ordway Tead, autor considerado transitivo entre a Teoria 
Clássica e a Teoria das Relações Humanas, define conceitos de 
liderança em administração. Considerando as concepções desse 
autor, complete as lacunas e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

A(O) __________________ é o “exercício da influência 
pessoal em consequência de uma condição superior”, enquanto 
a(o) ___________________é a “ação exercida sobre os outros 
como resultado da integridade para consigo mesmo e da 
solicitude para com o bem-estar do grupo”. 

a) poder pessoal – autoridade 
b) autoridade – poder pessoal 
c) audácia – imitação 
d) imitação – audácia 

48 – Pragmatismo; reafirmação e atualização dos postulados 
clássicos; ênfase nos objetivos e nos resultados a serem definidos 
e alcançados; ecletismo de opiniões e pontos de vista. 
 As características relacionadas acima se referem à Teoria 

a) Neoclássica. 
b) Comportamental. 
c) do Desenvolvimento Organizacional. 
d) da Matemática e de Sistemas da Administração. 

46 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
da assertiva a seguir. 

______________ é o processo de transferir autoridade e 
responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. 

a) Retroação 
b) Delegação 
c) Transição 
d) Divisão 

49 – Em pesquisa operacional (PO), a teoria que cuida dos pontos 
de estrangulamento e dos tempos de espera, ou seja, das demoras 
verificadas em algum ponto do serviço é a Teoria das(os) 

a) Decisões. 
b) Grafos. 
c) Jogos. 
d) Filas. 

50 – Com relação aos tipos de autoridade apontados por Max 
Weber, faça a correlação entre as colunas da direita e da 
esquerda. A seguir, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

1 - autoridade tradicional (  ) tipo de autoridade técnica, 
meritocrática e administrada. 

2 - autoridade carismática (  ) típica do pai de família, do 
chefe do clã e do despotismo 
real. 

3 - autoridade racional (  ) baseada na devoção afetiva e 
pessoal e no arrebatamento 
emocional dos seguidores em 
relação ao líder. 

a) 1-2-3 
b) 2-1-3 
c) 3-2-1 
d) 3-1-2 

41 – Entre as habilidades que o administrador deve possuir para 
trabalhar com sucesso, aquela que consiste na capacidade para 
lidar com ideias e conceitos abstratos é definida por habilidade 
________________. 

a) conceitual 
b) gerencial 
c) humana 
d) técnica 

42 – Considerando as diferenças entre ciência, técnica e arte, 
analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo 
e, a seguir, indique a opção com a sequência correta. 

(  ) A ciência investiga e busca o conhecimento e a 
compreensão, elabora teorias, leis e hipóteses. 

(  ) A técnica capta e comunica uma realidade em um plano 
vivencial e espiritual em forma subjetiva e pessoal. 

(  ) A arte opera e transforma uma realidade, aplica normas e 
procedimentos com rigor e sobre a base de um programa 
objetivamente definido. 

a) F – V – V  
b) F – V – F  
c) V – F – F  
d) V – F – V  

44 – Com relação à abordagem clássica da administração, pode-
se afirmar que ela é desempenhada em duas orientações 
diferentes e, até certo ponto, opostas entre si: a Administração 
Científica e a Teoria Clássica. 

Desta forma, não é correto afirmar que 

a) a Administração Científica apresenta uma abordagem de 
baixo para cima (do operário para o gerente), enquanto a 
abordagem apresentada pela Teoria Clássica é de cima para 
baixo (da direção para a execução). 

b) a Administração Científica foi desenvolvida nos Estados 
Unidos, a partir de trabalhos de Taylor. 

c) a Teoria Clássica foi desenvolvida na França, com os 
trabalhos pioneiros de Fayol. 

d) a Administração Científica apresenta como principal 
característica ênfase na estrutura. 

45 – O princípio geral da administração que define que cada 
pessoa deve receber ordens de apenas um único superior é, 
segundo Fayol, o princípio da 

a) Ordem.  
b) Centralização. 
c) Unidade de Direção. 
d) Unidade de Comando. 

43 – A Teoria _________________ surgiu nos Estados Unidos 
como consequência imediata da experiência de Hawthorne, 
desenvolvida por Elton Mayo e colaboradores. 

a) Clássica 
b) Científica 
c) das Relações Humanas 
d) do Desenvolvimento Organizacional 
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57 – Assinale a alternativa que contém apenas elementos 
patrimoniais que devem constar no lado esquerdo do gráfico 
representativo do patrimônio.  

a) impostos a pagar – estoque de mercadorias. 
b) móveis e utensílios – aluguéis a pagar. 
c) duplicatas a pagar – salários a pagar. 
d) caixa - duplicatas a receber. 

58 – Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto a seguir. 

O aspecto ____________ do patrimônio especifica, segundo 
a natureza de cada um, os bens, direitos e obrigações, enquanto o 
aspecto _____________ do patrimônio consiste em atribuir a 
esses bens, direitos e obrigações seus respectivos valores. 
a) quantitativo - qualitativo 
b) qualitativo - quantitativo  
c) especificativo - qualitativo 
d) quantitativo - especificativo  

60 – Para a Teoria da Decisão, todo problema administrativo 
equivale a um processo de decisão.  
 É considerada uma característica das decisões programadas: 
a) rotina 
b) incerteza 
c) imprevisibilidade  
d) dados improvisados 

59 – Relacione as colunas, de acordo com as classificações, 
divisões e exemplos de contas, e, a seguir, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
1- Contas de Resultado  (  ) Veículos, Capital 
2- Contas Patrimoniais (  ) Contas de Receitas e 

Contas de Despesas  
  (  ) Aluguéis Passivos, 

Descontos Concedidos 
  (  ) Contas Ativas e Contas 

Passivas 
a)  1, 2, 1, 2 
b)  2, 1, 1, 2 
c)  1, 2, 2, 1 
d)  2, 1, 2, 1 

61 – Relacione as colunas, de acordo com os grupos em que 
são classificados os fatos administrativos e suas características, e, 
a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
1. Mistos (  ) não modificam o valor do 

patrimônio líquido; envolvem 
apenas contas patrimoniais 

2. Permutativos (  ) acarretam alterações no valor do 
patrimônio líquido; envolvem 
apenas uma conta patrimonial e uma 
ou mais contas de resultado 

3. Modificativos (  ) podem acarretar alterações no ativo, 
no passivo e no patrimônio líquido 
simultaneamente; envolvem mais de 
uma conta patrimonial e uma ou 
mais contas de resultado ou do 
patrimônio líquido 

a) 1, 2, 3  
b) 3, 1, 2 
c) 2, 3, 1 
d) 2, 1, 3 

54 – De acordo com a hierarquia das necessidades de Maslow, 
aquelas necessidades relacionadas com a aceitação por parte dos 
companheiros e trocas de amizade, afeto e amor, constituem as 
necessidades 
a) de segurança. 
b) fisiológicas. 
c) de estima. 
d) sociais. 

51 – Considerando a Teoria X, de Douglas McGregor, e suas 
concepções sobre a natureza humana, é correto afirmar que 

a) as pessoas são criativas e competentes. 
b) as pessoas são preguiçosas e indolentes. 
c) as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. 
d) o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar. 

53 – Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria 
administrativa. Tudo é relativo. Tudo depende. Existe uma 
relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas 
administrativas necessárias para o alcance eficaz dos objetivos da 
organização.  

O texto acima faz referência a qual Teoria? 
a) Matemática 
b) Neoclássica  
c) Estruturalista 
d) da Contingência  
 

55 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 
________________ é o processo contínuo de avaliar os produtos, 
serviços, práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas 
empresas que são reconhecidas como líderes empresariais. 

a) Produtividade 
b) Reengenharia 
c) Benchmarking 
d) Logística 

56 – Jogar fora tudo que existe na empresa; não aproveitar nada 
do que existe; destruir o antigo e o substituir por algo 
inteiramente novo. 

Estas são características que dizem respeito ao conceito de 
a) Capital intelectual. 
b) Qualidade total. 
c) Benchmarketing. 
d) Reengenharia. 

52 – Com relação às Teorias da Burocracia e Estruturalista, 
marque verdadeiro (V) ou falso (F) e, a seguir, assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(  ) A ênfase da Teoria da Burocracia está somente na estrutura 
organizacional. 

(  ) O enfoque da Teoria Estruturalista é de um sistema mecânico 
(sistema fechado). 

(  ) A preocupação na Teoria da Burocracia está na eficiência 
máxima. 

(  ) A ênfase da Teoria Estruturalista está na estrutura 
organizacional, nas pessoas e no ambiente. 

a) F-F-V-V 
b) V-F-V-V 
c) V-V-F-F 
d) F-V-F-F 
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62 – Ao fazermos a escrituração da compra de um veículo, 
mediante pagamento em dinheiro, no ato, como entrada, e o 
restante a ser pago após 30 dias, conforme aceite de duplicata, 
teremos um lançamento de _____ fórmula. 

a) 1ª 
b) 2ª 
c) 3ª 
d) 4ª 

63 – Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações 
abaixo e, a seguir, indique a opção com a sequência correta. 

(  ) Amortização é a diminuição do valor dos bens materiais em 
razão do tempo. 

(  ) No lançamento da depreciação, debitamos a conta 
Depreciação, que corresponde a uma conta de ativo. 

(  ) No lançamento da amortização, creditamos a conta 
Amortização Acumulada, que corresponde a uma conta 
patrimonial. 

(  ) Depreciação é a diminuição parcelada de valor que sofrem os 
bens de uso, em decorrência do desgaste pelo uso, da ação da 
natureza e da obsolescência. 

a) V, V, F, F  
b) V, F, F, V 
c) F, F, V, V 
d) F, V, V, F 

64 – Na apuração do Resultado do Exercício, o Regime 
Contábil de Competência estabelece que devem ser consideradas  

a) as despesas incorridas no respectivo exercício, tenham ou 
não sido pagas, e somente as receitas recebidas. 

b) as despesas incorridas e as receitas realizadas no respectivo 
exercício, tenham ou não sido pagas ou recebidas. 

c) somente as despesas pagas e as receitas realizadas no 
respectivo exercício, tenham ou não sido recebidas.  

d) as despesas pagas e as receitas recebidas no respectivo 
exercício, independentemente da data da ocorrência de seus 
fatos geradores.  

65 – Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações 
abaixo e, a seguir, indique a opção com a sequência correta. 

(  ) A Demonstração do Valor Adicionado é obrigatória para as 
Sociedades Anônimas de Capital Aberto.  

(  ) É vedado às empresas elaborar a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido em substituição à 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

(  ) A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
evidencia o resultado que a empresa obteve no 
desenvolvimento de suas atividades durante determinado 
período. 

(  ) O Balanço Patrimonial evidencia, resumidamente, o 
patrimônio da empresa quantitativa e qualitativamente e 
deverá apresentar, no ativo, as contas dispostas em ordem 
decrescente do grau de liquidez.  

a) V, V, F, V  
b) F, F, V, F 
c) F, V, V, F 
d) V, F, F, V 

66 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
da assertiva a seguir. 

A(O) _________________ caracteriza um dispêndio de 
recursos do patrimônio público, representado essencialmente por 
uma saída de recursos financeiros. 

a) Receita Pública 
b) Despesa Pública 
c) Convênio Público 
d) Patrimônio Líquido 

68 – É considerada uma Receita Pública de Capital a receita 

a) da conversão, em espécie, de bens e direitos. 
b) de contribuições. 
c) industrial. 
d) tributária. 

69 – Podemos citar como exemplo de Ato Ad min istrativo 
considerado relevante:  

a) Pagamento de duplicata 
b) Contratação de Seguros  
c) Recebimento de duplicata 
d) Compra de móveis e utensílios 

67 – Relacione as colunas, tendo como referência os princípios 
do Orçamento Público, e, a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 
1- Princípio da Anualidade (  ) Absoluta transparência 

nas ações dos dirigentes e 
responsáveis pelo uso de 
recursos do contribuinte. 

2- Princípio da Universalidade (  ) O orçamento deve 
compreender todas as 
receitas e todas as despesas. 

3- Princípio da Publicidade  (  ) O orçamento deve ser 
elaborado e autorizado para 
execução em um período 
determinado de tempo. 

a) 3-1-2 
b) 1-2-3 
c) 3-2-1 
d) 2-3-1 

70 – Despesas empenhadas, pendentes de pagamento na data de 
encerramento do exercício financeiro, inscritas contabilmente 
como obrigações a pagar no exercício subsequente. 

O texto acima apresenta a definição de 

a) Restos a Pagar. 
b) Empenho da Despesa. 
c) Liquidação da Despesa. 
d) Suprimento de Fundos. 
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77 – Quais são os estágios da Despesa Pública? 

a) Empenho, arrecadação e recolhimento 
b) Fixação, arrecadação e recolhimento 
c) Empenho, liquidação e pagamento 
d) Fixação, liquidação e pagamento 

75 – Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa 
que contém a sequência correta. 
Obs.: Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez. 

1 - Habeas-corpus. (  ) pode ser impetrado por partido 
político com representação no 
Congresso Nacional. 

2 - Mandado de Segu-
rança Coletivo. 

(  ) concedido para a retificação de 
dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo. 

3 - Mandado de Injun-
ção. 

(  ) concedido sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder. 

4 - Habeas-data. (  ) concedido sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne 
inviável o exercicio das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

 (  ) concedido para assegurar o 
conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou banco de 
dados de entidades governamentais 
ou de caráter público. 

a) 2, 3, 1, 3, 4 
b) 4, 1, 2, 1, 3 
c) 2, 4, 1, 3, 4 
d) 1, 4, 3, 2, 2 

76 – Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
A partir do estabelecido na Constituição Federal de 1988: 

“A lei  _____________ não retroagirá, salvo para beneficiar o 
réu”. 

a) civil  
b) penal 
c) tributária 
d) trabalhista 

73 – Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 

Ordem Bancária de ______________________ é aquela 
utilizada para pagamento diretamente ao credor, em espécie, 
junto à agência de domicílio bancário da Unidade Gestora, 
quando for comprovada a inexistência de domicílio bancário do 
credor ou quando for necessária a disponibilização imediata dos 
recursos correspondentes. 

a) Pagamento (OBP) 
b) Sistema (OBS) 
c) Credito (OBC) 
d) Banco (OBB) 

71 – O documento elaborado pela Administração Pública, 
através do qual a autoridade administrativa torna públicos todos 
os requisitos, critérios e condições essenciais à realização de 
uma licitação é o 

a) edital. 
b) projeto básico.  
c) projeto executivo. 
d) termo de habilitação.  

74 – Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações 
abaixo acerca das definições básicas de um contrato 
administrativo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(  ) Alienação é toda aquisição remunerada de bens, para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

(  ) Contratante é a pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a Administração Pública. 

(  ) Serviço é toda atividade destinada a obter utilidade de 
interesse para a administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, manutenção. 

(  ) Compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

a) V-V-F-V 
b) V-F-V-F 
c) F-F-V-F 
d) F-V-F-V 

72 – Qual princípio exige que a Administração Pública 
indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões? 

a) da eficiência 
b) da motivação 
c) da legalidade 
d) da segurança jurídica 
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78 – Assinale a alternativa que contém a assertiva correta, em 
face do estabelecido na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.  

a) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra 
declarada.  

b) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive 
as de caráter paramilitar.  

c) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, 
independentemente de haver dano. 

d) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante à noite, por determinação judicial. 

79 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
incorreta. 

a) O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de 
brasileiro nato.  

b) A bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais são símbolos 
da República Federativa do Brasil. 

c) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do 
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 
estejam a serviço de seu país. 

d) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, 
adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários 
de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

80 – Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas. 

O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do 
Presidente da República nos assuntos relacionados com a  
_____________ nacional e a  _____________ do Estado 
democrático.  

a) soberania - defesa  
b) defesa - fiscalização 
c) segurança - disseminação  
d) independência - manutenção  

82 – Assinale a afirmativa correta. 

a) É garantido ao servidor público civil e ao militar o direito à 
livre associação sindical.  

b) O prazo de validade do concurso público será de até três 
anos, prorrogável uma vez, por igual período.  

c) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de 
economia mista.  

d) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
sendo vedados aos estrangeiros. 

81 – A Constituição Federal de 1988 estabelece que as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são instituições 
organizadas com base na  

a) justiça e disciplina. 
b) hierarquia e justiça. 
c) ordem e obediência. 
d) hierarquia e disciplina. 

 

86 – Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto a seguir. 

O Tribunal de Contas da União é integrado por  ______ 
Ministros, que serão nomeados dentre brasileiros com mais de 
______ e menos de ______ anos de idade.  

a)   9 - 35 - 65  
b)   9 - 45 - 60 
c) 11 - 35 - 60 
d) 11 - 45 - 65 

84 – Assinale a alternativa que apresenta um direito assegurado 
aos militares.  

a) Fundo de garantia do tempo de serviço. 
b) Licença-paternidade, nos termos fixados em lei.  
c) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 
d) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento. 

83 – Em sentido objetivo, qual modalidade da Admin istração 
Pública abrange a atividade administrativa de incentivo à 
iniciativa privada de utilidade pública? 

a) Fomento 
b) Serviço Público 
c) Polícia Administrativa 
d) Limitação Administrativa 

88 – Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 

________________ é o ato administrativo pelo qual é 
suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos 
retroativos à data em que este foi praticado. 

a) Revogação 
b) Caducidade 
c) Convalidação 
d) Contraposição 

89 – A licitação na qual aparecem interessados, mas nenhum é 
selecionado, em decorrência da inabilitação ou da 
desclassificação, denomina-se licitação 

a) dispensada. 
b) fracassada. 
c) justificada. 
d) deserta. 

85 – Os tipos de licitação menor preço, melhor técnica e técnica 
e preço são cabíveis para obras, serviços e compras, exceto nas 
modalidades 

a) concurso e leilão. 
b) concorrência e convite.  
c) leilão e tomada de preços. 
d) convite e tomada de preços. 

87 - O artigo 41 da lei n° 8.666/93, segundo o qual “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, consagra o 
princípio da  

a) igualdade. 
b) moralidade. 
c) adjudicação compulsória. 
d) vinculação ao instrumento convocatório. 
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97 – A Sgt Fabiana, ao editar um texto no BrOffice.org-Writer, 
precisou trocar a cor da fonte de um caractere. Qual das abas do 
menu Formatar Caractere ela utilizou? 

a) Fonte  
b) Posição 
c) Plano de Fundo 
d) Efeitos de fonte 

99 – Permite relacionar células específicas, com o objetivo de 
realizar operações matemáticas utilizando os seus conteúdos 
quando estes forem numéricos. Tal conceito, no BrOffice.org-
Calc, refere-se à(ao)  

a) fórmula. 
b) hiperlink. 
c) filtro padrão. 
d) autoformatação. 

98 – Considerando os conceitos básicos do BrOffice.org-Writer, 
marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a 
alternativa com a sequência correta 

(  ) Existem três tipos diferentes de preenchimento do plano de 
fundo com figura no parágrafo. 

(  ) O caractere não imprimível tabulação é representado por um 
ponto no meio da altura do parágrafo.  

(  ) A Galeria do Fontwork é o recurso do BrOffice.org-Writer 
para aplicar efeito artístico aos caracteres de texto. 

(  ) A ferramenta desenho altera o formato de um conjunto de 
caracteres a partir da seleção de um formato encontrado no 
próprio documento. 

a) F – V – F – V  
b) V – F – F – V  
c) V – F – V – F 
d) F – V – V – F  

100 – A Revolução Industrial passou por duas épocas distintas, 
sendo o 1º período entre 1780 e 1860; e o 2º período entre 1860 e 
1914. Assim, relacione as colunas, de acordo com as 
características apresentadas em cada um dos períodos que 
definiram a 1ª e a 2ª Revoluções Industriais. 

1- 1ª Revolução Industrial (  ) Revolução do carvão e do 
ferro. 

2- 2ª Revolução Industrial (  ) Revolução do aço e da 
eletricidade. 

  (  ) Crescente domínio da 
indústria pela ciência. 

  (  ) Aparecimento do tear 
hidráulico e do tear 
mecânico. 

  (  ) Santos Dumont faz a 
primeira experiência com o 
avião. 

a) 2-1-1-2-1 
b) 1-2-2-1-2 
c) 1-2-1-2-1 
d) 2-1-1-2-1 

90 – Qual é a única modalidade de licitação em que a lei não 
exige publicação de edital? 

a) Leilão 
b) Convite 
c) Concurso 
d) Concorrência 

94 – Tendo como base os comandos de manipulação de 
arquivos e diretórios do sistema operacional Linux, relacione as 
colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência 
correta. 

1- rm (  ) atualiza a última data de acesso ao arquivo 
2- touch (  ) cria diretórios 
3- mkdir (  ) remove arquivos 
4- cp (  ) copia um ou mais arquivos 

a) 4-3-1-2 
b) 3-2-1-4 
c) 2-1-3-4 
d) 2-3-1-4 

95 – No BrOffice.org-Calc, a janela Formatar Células contém 
várias funções de formatação dos atributos da célula que estão 
organizadas por grupos de finalidade, sendo encontradas nas sete 
diferentes abas da janela. Assinale a alternativa que não apresenta 
uma dessas abas. 

a) Fonte 
b) Bordas 
c) Cabeçalho 
d) Plano de fundo  

96 – No BrOffice.org-Calc, ao pressionarmos simultaneamente 
as teclas CTRL e O, temos como resultado a possibilidade de 

a) abertura de um arquivo de planilha já existente.  
b) criação de um novo arquivo de planilha. 
c) salvamento de um arquivo de planilha. 
d) fechamento do BrOffice.org-Calc. 

93 – Assinale a alternativa em que não há pressuposto 
específico do mandado de segurança. 

a) Ato de autoridade. 
b) Lesão ou ameaça de lesão. 
c) Ilegalidade ou abuso de poder. 
d) Direito líquido e certo amparado por habeas corpus ou 

habeas data. 

92 – Assinale a alternativa que se refere à modalidade de 
recursos administrativos da qual se utiliza o servidor público, 
punido pela Administração, para reexame da decisão, em caso de 
surgirem fatos novos suscetíveis de demonstrar a sua inocência 

a) Pedido de reconsideração 
b) Reclamação administrativa 
c) Representação 
d) Revisão 

91 – Fase do procedimento da licitação em que há a abertura 
dos envelopes “documentação” e sua apreciação: 

a) Edital 
b) Habilitação 
c) Adjudicação 
d) Classificação 


