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

 

01 – No texto, há uma construção que personifica a cidade de 
Berlim. Essa personificação tem por objetivo 

a) ser somente um recurso estilístico, de modo a tornar o texto 
mais poético e, talvez, mais interessante para o leitor. 

b) valorizar a grandiosidade do fato ocorrido, marco histórico que mostra 
um sonho, um desejo: o povo assume as rédeas de sua história. 

c) simplificar o texto, tornar seu entendimento possível por meio 
de linguagem objetiva. 

d) mostrar ao leitor, por meio da linguagem, o quanto de temor e 
assombro continha o fato de se religar ocidente e oriente. 

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

02 – “Uma Berlim contemplou a outra. O reconhecimento da 
alteridade, numa operação mágica de oposição de planos, 
destacou aquilo que havia de idêntico nas duas Berlim.” (linhas 
11, 12, 13 e 14). Sabendo-se que alter significa outro, diferente, 
contrário, oposto, é possível depreender que a expressão 
“reconhecimento da alteridade” sugere a consciência de que há 

a) características afins entre seres distintos. 
b) um outro como opositor, adversário, inimigo. 
c) reconhecimento de que jamais as duas serão idênticas. 
d) uma identidade dilacerada, dividida. 

03 – “Depois da queda do muro, Berlim se volta para o futuro, 
hipnotizada pela sua maravilhosa imprevisibilidade”. (linhas 
5, 6 e 7). O trecho destacado mostra uma Berlim maravilhada pela 
possibilidade de viver um futuro 

a) dividido. c) aniquilado. 
b) livre. d) sombrio. 

04 – O muro é real e metafórico, ou seja, sua significação 
ultrapassa os limites materiais. Os sentimentos que afloram com 
sua queda, retratados no texto, permitem-nos afirmar que a sua 
existência representava 

a) uma época de luta e conquista do povo alemão. 
b) a imposição de uma divisão com o objetivo de impedir a 

continuidade histórica. 
c) uma forma de a divisão ser superada. 
d) uma espécie de ponto histórico, valorizando a integridade. 

05 – Observe: 

1- Na decisão final, o estádio foi cercado de torcedores. 
2- Ele não desconfiava de nada quando era jovem. 
3- O Brasil prepara a implantação do planejamento urbano. 

O complemento nominal está presente em 

a) 1 apenas c) 2 e 3. 
b) 1 e 2. d) 3 apenas. 

06 – Observe uma parte do texto “O Pombo Enigmático”. 

“Na inelutável necessidade do amor (era quase primavera), 
pombo e pomba marcaram um encontro galante quando voavam 
e revoavam no azul do Rio de Janeiro... Pois às quatro azul em 
ponto, a pomba pontualíssima pousava pensativamente no 
beiral.”  

Classifique os termos destacados no texto, respectivamente, 
quanto ao processo de formação de palavras, e assinale a 
resposta correta. 

a) imprópria – sufixal – imprópria 
b) regressiva – imprópria – parassintética 
c) parassintética – regressiva – sufixal  
d) regressiva – prefixal – imprópria 
 
 07 – Assinale a alternativa em que a classificação da função 
sintática do termo destacado está incorreta. 

a) Todos os artistas apresentaram-se muito bem naquele festival. 
(adjunto adnominal) 

b) Criou um gênio, é verdade, mas deu ao mundo um ser 
profundamente infeliz. (adjunto adverbial) 

c) Uma forte miopia contribuíra para fazê-lo um tipo 
introspectivo. (adjunto adnominal) 

d) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. (adjunto adverbial) 

08 – Assinale a alternativa em que não há conotação. 

a) E deixe que as mãos cálidas da noite encontrem seu olhar. 
b) “Sedução” é um comédia romântica, muito lírica e sensual. 
c) As lágrimas daquele mar são lágrimas de saudade. 
d) As crianças são as flores da nossa vida. 

09 – Observe: 

1- “Quem vive de esperança, morre de fome.” 
2- “O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.” 
3- “Não confunda amizade com liberdade.” 
4- “Perseverança tudo alcança.” 

Dos provérbios acima, há a figura de linguagem antítese em 

a) 1 e 2. 
b) 2 e 3. 
c) 1 e 4. 
d) 3 e 4. 

10 – Coloque 1 ( Discurso Direto), 2 (Discurso Indireto) e 
assinale a alternativa com  a seqüência correta. 

(   )Ele ficou tristinho e depois perguntou se afogar doía, se a 
gente ficava desesperado. 

(   )Ao ser questionado pelo morador, o guarda-noturno disse-
lhe que o prefeito o incumbira de proteger aquela rua. 

(   )O vizinho, ao observar luzes acesas na casa ao lado, pensou: 
“Já voltaram da viagem.” 

a) 2, 2, 1 c) 2, 1, 2 
b) 1, 1, 2 d) 1, 2, 1 
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Berlim volta a ser uma festa sem o muro 

16 de novembro de 1989. 
Berlim é um imenso enigma, dizia o escritor Volker 

Braun. Seu passado, ainda fresco, evoca cenários terríveis e 
sombrios. Seu presente é machucado pela chaga da divisão 
absurda, artificial. Seu futuro é imprevisível. Depois da 
queda do muro, Berlim se volta para o futuro, hipnotizada 
pela sua maravilhosa imprevisibilidade. 

A noite em que o muro caiu, sexta-feira, 9 de 
novembro, começou a deixar para trás a chaga da divisão 
para permitir, pela primeira vez após a guerra, um olhar sem 
o véu do passado. Uma Berlim contemplou a outra. O 
reconhecimento da alteridade, numa operação mágica de 
oposição de planos, destacou aquilo que havia de idêntico 
nas duas Berlim. A festa na rua recuperou o clima frenético 
da antiga capital alemã. Começava a ser superada a ruptura 
artificial da continuidade histórica. 

(Folha de S. Paulo/ nov. 99 – José Arbex) 
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17 – Assinale a alternativa que contém o sujeito do texto “São 
ações comuns a pessoas apaixonadas olhar o céu estrelado e 
conversar com a lua cheia.” 

a) pessoas apaixonadas 
b) ações comuns e pessoas apaixonadas 
c) o céu estrelado e a lua cheia 
d) olhar o céu estrelado e conversar com a lua cheia 

11 – Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam hiato. 

a) poesia – aorta – meeiro 
b) ciúme – vaidade – água 
c) lagoa – ruivo – trejeito 
d) degrau – vôo – faísca 
 

12 – Observando a sílaba tônica das palavras, assinale o grupo 
em que todas se classificam como paroxítonas.  

a) bisturi – especial – iodo 
b) símbolo – maleável – biquíni 
c) almoço – motocicleta – substantivo 
d) somente – mexerica – canavial  

13 – Assinale a alternativa em que uma das palavras deve 
receber acento gráfico. 

a) Ele sempre conclui os assuntos de modo original. 
b) O pedestre consciente para no sinal vermelho. 
c) Os tupis habitavam algumas regiões do Brasil. 
d) Aquele balão estava quase caindo na mata. 

14 – Assinale a alternativa cujas letras completam, correta e 
respectivamente, as palavras no texto “Bastou apenas um desli__e 
da copeira e a __eléia caiu atrá__ do fogão. O pensamento da 
servi__al estava nas ma__ieiras da Europa. O __eito, agora, era 
limpar o fogão e não chorar o doce derramado.”  

a) S – J – S – S – Ç – G 
b) Z – G – S – Ç – C – J 
c) S – J – Z – S – C – J 
d) Z – G – Z – Ç – Ç – G 

15 – Assinale a alternativa em que a palavra destacada exerce 
função de conjunção subordinativa integrante. 

a) “VEJA adivinha aquilo de que estamos precisando!” 
b) O primeiro avanço foi entender que o amadurecimento do 

corpo humano teria de ser estudado separadamente das outras 
doenças. 

c) O livro narra a história de vida de um homem que foi exemplo 
de quem age e obtém grandes resultados. 

d) Evidentemente que há inúmeras maneiras de se definir o 
amor. 

16 – Assinale a alternativa em que as duas palavras destacadas 
se classificam como adjetivo. 

a) Ele comportou-se de forma amigável ao dividir o prêmio. 
b) O povo brasileiro é famoso por sua alegria. 
c) O homem dedicado à família pode torná-la feliz. 
d) O conferencista mostrou-se inteligente. 

18 – A alternativa em que a colocação do pronome oblíquo, 
segundo a norma culta, está incorreta é: 

a) Quando me vi sozinho, tremi de medo. 
b) Contava ele coisas engraçadas, coçando-se todo. 
c) Fiquei na sala em que encontrava-me. 
d) Cantei sem magoar-te os ouvidos? 

19 – Marque a alternativa em que a formação do plural dos 
substantivos destacados está incorreta. 

a) Ainda existem casarões da época do império. 
b) Naquela batalha, havia muitos fuzis de fabricação 

estrangeira. 
c) É dever dos cidadões lutar por seus direitos. 
d) As mulheres gostam de trocar os móveis de lugar. 

20 – Fazendo-se a associação do verbo destacado com o tempo 
do indicativo entre parênteses, a alternativa que apresenta erro é: 

a) Meus amigos alugavam casas na praia. (pretérito imperfeito) 
b) O presidente não nomeou qualquer funcionário. (pretérito perfeito) 
c) Em que pensas, minha princesinha? (presente) 
d) Se eu fosse rico, conheceria o mundo. (pretérito mais-que- perfeito) 

21 – A forma verbal destacada está no modo indicativo em: 

a) Esclareça o problema com ela, pois só assim o caso será resolvido. 
b) Era preciso que obedecêssemos a todas as leis. 
c) Quando chegarem as férias, divirtam-se bastante. 
d) Conversaremos com os políticos a respeito do problema 

ambiental. 

22 – A vírgula foi empregada incorretamente em qual alternativa? 

a) O belo horizonte azul está nos olhos, e não na realidade. 
b) Os lobos mudam seu pêlo, mas não seu coração. 
c) O liso e plano Pantanal, atrai para si uma rede impressionante de 

rios. 
d) Nada no mundo acontece por acaso, e o tempo implacável 

nos prova isso. 

23 – Assinale a alternativa em que o termo destacado tem a 
função sintática de objeto direto. 

a) “Quero fazer uma poesia. 
Diz à Amélia para preparar um refresco bem gelado 
E me trazer muito devagarinho” 

b) “O melhor o tempo esconde 
Longe, muito longe 
Mas bem dentro aqui” 

c) “Por entre lírios e lilases desce 
A tarde esquiva: amargurada prece 
Põe-se a lua a rezar.” 

d) “Os plenilúnios mórbidos vaporam... 
E como que no Azul plangem e choram 
cítaras, harpas, bandolins, violinos...” 

24 – Assinale a alternativa em que o predicado do 
sujeito A vitória do time seja verbo-nominal. 

a) parecia tranqüila naquele campeonato. 
b) deixou boquiabertos os torcedores. 
c) agrada ao técnico. 
d) sempre foi rara. 
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26 – Assinale a alternativa em que a concordância verbal, 
segundo a norma culta, está incorreta. 
a) Diego ou Fabiano disputará  a partida. 
b) Deu duas horas no relógio da fábrica. 
c) O trabalho e o estudo auxiliam os homens. 
d) Um bando de garotos quebrou aquela vidraça. 

25 – Assinale a alternativa em que a coordenação entre as 
orações seja assindética. 
a) Após as competições, uns voltam eufóricos; outros, abatidos. 
b) Não sei se eu continuo trabalhando ou volto para casa. 
c) Aquela artista canta e dança muito bem. 
d) Certos motoristas dirigem bem, mas nem sempre são cuidadosos. 

29 – A oração destacada em “Seria fundamental que o governo 
brasileiro resolvesse nossos problemas prioritários.” classifica-se 
como subordinada 

a) adjetiva restritiva. c) substantiva predicativa. 
b) substantiva subjetiva. d) adverbial consecutiva. 

27 – Assinale a alternativa em que a oração subordinada 
adverbial apresenta circunstância de causa. 
a) Embora os obstáculos lhe parecessem intransponíveis, ele 

foi superando as dificuldades. 
b) Como os alunos não se interessaram pelo assunto, o 

professor cancelou a palestra. 
c) Quando a população estiver mais comprometida com a 

causa social, a criminalidade será menor. 
d) O Brasil vai ficar atualizado se você responder corretamente o censo. 

28 – Assinale a alternativa com a regência verbal incorreta. 
a) Aspirou o ar fresco da manhã, pois sentia-se mal naquele cubículo. 
b) Não aspirava a nada exceto ao amor dos filhos. 
c) O jornal informava ao leitor as condições do tempo. 
d) Os milicianos então obedeceram o pacto, e as armas se calaram. 

30 – Está empregado corretamente o acento indicativo de crase em: 

a) O supermercado do meu bairro não vende à prazo. 
b) Parabéns à você, maninho. 
c) Esta prova é semelhante àquela que eu fiz. 
d) Mesmo inimigos, ficaram lado à lado no palco. 

31 – Observe os textos: 
I- “Pastores, que levais ao monte o gado, 

Vede lá como andais por essa serra, 
Que para dar contágio a toda a terra, 
Basta ver-se o meu rosto magoado.” 

II- “Foi ali, no Ipiranga, 
Que com toda a majestade 
Rompeu de lábios augustos 
O brado da liberdade.” 

III- “A Serra do Rola-Moça 
Não tinha esse nome não... 
Eles eram do outro lado, 
Vieram na vila casar.” 

O aposto está presente em 

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

32 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

a) Os turistas foram diretamente para o hotel porque estavam bastantes 
cansados. 

b) Feliz são vocês que não têm de trabalhar sob o sol. 
c) É proibida passagem de civis. 
d) O eremita vivia em tranqüilos bosques e matas. 

35 – Assinale a alternativa que contém agente da passiva. 

a) Ecoou um grito de paz por todo o vilarejo. 
b) Deve-se lutar pela paz no mundo. 
c) Doces palavras foram proferidas pelo aniversariante. 
d) O canto dos pássaros ecoava pelos campos. 
 

33 – Coloque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para a classificação 
das orações subordinadas destacadas e, a seguir, marque a 
alternativa que contém a seqüência correta. 

(  ) Deus, que é o Criador do mundo, é infinitamente bom. 
(substantiva apositiva) 

(  ) Tal era sua alegria que imediatamente se uniu aos amigos. 
(adverbial consecutiva) 

(  ) A tocha que foi carregada pelos atletas emocionou as 
nações. (adjetiva restritiva) 

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

39 – Assinale a alternativa em que o termo destacado não se 
classifica como predicativo do objeto. 

a) As vítimas julgaram-no demasiado agressivo. 
b) Nós só ouvíamos os rapazes chamarem-lhe ladrão. 
c) Uns a nomearam primavera.  
d) A água do rio Tietê foi considerada poluída. 

40 – Indique a alternativa em que a expressão destacada 
classifica-se como locução adjetiva. 

a) Muitas pessoas, no Brasil, não concordam com o horário de verão. 
b) A população do campo sofreu com as fortes chuvas de janeiro. 
c) Seres de consciência colocam a honestidade acima da vaidade. 
d) As pessoas da cidade cuidam muito bem da natureza.  

34 – Assinale a alternativa em que a palavra destacada não se 
classifica como advérbio de modo. 

a) Os candidatos provavelmente não esperavam um concurso 
tão interessante. 

b) As questões foram complicadas despropositadamente. 
c) Terminei minha prova calmamente. 
d) Muitos caminharam tristemente de volta para suas casas. 

36 – Assinale a alternativa em que a função sintática do 
vocábulo destacado está incorreta. 

a) O pai não a repreendeu na frente das visitas. (objeto direto) 
b) Abriu a porta, nada viu. (objeto direto) 
c) Fingi uma falsa alegria, dei-lhe as boas-vindas. (objeto indireto) 
d) Aquela atitude foi prejudicial aos dois. (objeto indireto) 

37 – Faça a correspondência entre o substantivo e seu gênero 
e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta. 

(  ) vítima  (1) comum de dois 
(  ) cliente  (2) sobrecomum 
(  ) dilema  (3) masculino 
(  ) telefonema 

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

38 – Observe: 

1- Eu convidei velhos amigos. 
2- Suas observações não agradaram ao candidato. 
3- Prezo os pintores modernos. 

Substitua, respectivamente, os termos destacados por pronomes 
oblíquos e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta. 

a) os – lhe – lhes c) os – lhe – os 
b) lhes – a – os d) lhes – a – lhes 
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48 – No dia 31 de dezembro de 2003, o gestor de bens móveis 
permanentes da EEAR resolveu avaliar um automóvel para a 
alienação, utilizando o método linear. Calcule o valor da 
avaliação face aos dados abaixo: 

Veículo novo adquirido por R$ 45.000,00 em 01 de janeiro de 
2001. 
Vida útil de 5 anos para sua depreciação total. 

a) R$ 0,00 c) R$ 36.000,00 
b) R$ 18.000,00 d) R$ 53.000,00 

46 – Os direitos realizáveis no curso do exercício social 
subseqüente, de acordo com o texto da Lei 6.404/76, são 
classificados no 

a) ativo circulante. 
b) ativo permanente. 
c) ativo realizável a longo prazo. 
d) passivo exigível. 

47 – André pediu a sua mãe algum recurso para iniciar o 
comércio de sorvetes a fim de pagar o seu cursinho. No primeiro 
dia,  sua mãe deu-lhe R$400,00 para iniciar o negócio. No 
segundo, André comprou 10 caixas de sorvete a R$ 5,00 cada e 
um uniforme de trabalho por R$ 25,00. No terceiro, pegou um 
ônibus até o local do seu comércio pagando R$ 1,60; vendeu 6 
caixas de sorvete por R$ 10,00 cada;  gastou R$ 3,80 no almoço. 
Ao retornar para casa, gastou mais R$1,60 de passagem. 
Considerando que os negócios foram feitos à vista, pode-se 
afirmar que a situação líquida de André, ao final do terceiro dia, 
resultou em 

a) R$ 370,00. 
b) R$ 430,00. 
c) R$ 423,00. 
d) R$ 404,20. 
 

49 – No setor de almoxarifado da EEAR, ocorreram os seguintes 
fatos contábeis no mês de janeiro de 2004. 
21 de janeiro: 
aquisição de 20 unidades de calças a R$ 20,00 cada 
aquisição de 10 unidades de camisas a R$ 12,00 cada 
22 de janeiro: 
aquisição de 15 unidades de calças a R$ 15,00 
23 de janeiro: 
baixa (saída) de 8 unidades de calças  
aquisição de 12 pares de sapatos a R$ 25,00 cada 
aquisição de 10 unidades de camisa a R$ 10,00 cada 
28 de janeiro: 
baixa de  12 unidades de calças 
baixa de 10 unidades de camisas 
Considerando que o gestor do setor de almoxarifado da EEAR 
contabiliza seu estoque pelo método UEPS, pode-se concluir que 
o estoque, ao final do mês, resultou em: 

a) R$ 700,00 c) R$ 626,00 
b) R$ 720,00 d) R$ 600,00 

50 – Numa fábrica de aviões existem três unidades distintas de 
fabricação: pneus, motores e fuselagem. A energia elétrica utilizada 
na fábrica (só existe um medidor) será considerada um custo 

a) secundário. 
b) direto. 
c) indireto. 
d) administrativo. 

41 – Em uma auditoria realizada na firma Fatos LTDA, 
observou-se que os seus  sócios pagavam despesas pessoais com 
os recursos do caixa da empresa. Pode-se afirmar que esta 
sociedade estava ignorando o princípio contábil da  

a) prudência. 
b) entidade. 
c) continuidade. 
d) competência.  

42 – A conta Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, 
representa uma conta de(o) 

a) passivo circulante. c) resultado. 
b) passivo exigível. d) natureza credora. 

43 – No balanço patrimonial da firma Aplicação S.A., um trator 
devidamente avaliado e escriturado em R$65.000,00 , foi vendido 
por R$55.000,00. Admitindo-se que  não houve depreciação no 
período, pode-se inferir que ocorreu, no patrimônio da empresa, o 
seguinte fato administrativo:    

a) Misto c) Permutativo 
b) Modificativo d) Alternativo 

45 – Ao final do exercício financeiro de 2004, o Balanço da 
empresa  Irmãos José Comércio LTDA apresentava os seguintes 
saldos: 

Máquinas e Equipamentos _____________R$ 45.000,00 
Estoque de Mercadoria ________________R$ 15.000,00 
Imposto a Recuperar __________________R$ 2.700,00 
Obrigações a Pagar ___________________R$ 1.000,00 
Clientes ____________________________R$ 20.000,00 
Aluguel ____________________________R$ 2.000,00 
Caixa ______________________________R$ 10.000,00 
Juros Passivos _______________________R$ 700,00 
Juros Ativos _________________________R$ 500,00 
Depreciação Acumulada _______________R$ 2.000,00 
Fornecedores ________________________R$ 40.000,00 
Receitas de Vendas ___________________R$ 22.500,00 

Sabendo-se que o Patrimônio Líquido da referida empresa é 
constituído pelas contas  Capital Social e Lucros/Prejuízos 
Acumulados, pode-se afirmar que o total da Conta Capital Social 
resultou em  

a) R$ 29.900,00. 
b) R$ 29.400,00. 
c) R$ 31.400,00. 
d) R$ 8.900,00. 
 

44 – Face às definições da Lei 6.404/76, assinale a alternativa 
correta. 

a) Os elementos do ativo são ordenados segundo o seu grau 
decrescente de liquidez. 

b) Os elementos do passivo são ordenados segundo o seu grau 
crescente de exigibilidade. 

c) Os elementos do ativo são ordenados segundo o seu grau 
crescente de exigibilidade. 

d) Não há a necessidade de ordenação nas contas do Ativo e do 
Passivo, deve-se evitar apenas a mesclagem dos seus 
subgrupos de contas. 

AS QUESTÕES DE  41  A  100  REFEREM-SE À

ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO
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56 – No ano de 2002, a Subdiretoria de Abastecimento da 
Aeronáutica fez um levantamento mensal de todas as peças de 
uniformes com defeito. Encontrou as seguintes quantidades: 0; 0; 
2; 2; 4; 6; 2; 5; 10; 3; 0; 2. O desvio padrão da referida população 
equivale aproximadamente a 

a) 1 b) (7,83)2 c) 3 d) 83,7   

61 – Acerca dos Direitos e Garantias fundamentais é correto 
afirmar que 

a) um edital que limite a idade de inscrição do candidato ao 
cargo público fere o princípio da igualdade. 

b) o Habeas data poderá ser impetrado contra uma entidade não 
pertencente à esfera do poder público. 

c) a casa, em hipótese alguma, poderá ser violada sem a devida 
autorização do morador, salvo mediante ordem judicial.  

d) um militar, cumprindo punição disciplinar, poderá se valer de 
Habeas corpus para obter sua liberdade. 

63 – O prefeito de uma determinada cidade resolveu 
transferir seu funcionário para outra região do município, 
porque não admitiu a opção religiosa do funcionário. Nessa 
hipótese, afrontou-se um princípio básico da administração 
pública denominado 

a) eficiência. 
b) Impessoalidade. 
c) moralidade. 
d) publicidade. 

51 – Uma determinada fábrica de carros resolveu adquirir grande 
quantidade de aço para sua linha de montagem. Esse material foi 
utilizado com sucesso na confecção do produto. Portanto, à luz da 
contabilidade de custo, esse gasto representou para a empresa um(a) 

a) custo. 
b) despesa. 
c) investimento. 
d) receita. 

52 – O Parque Industrial de Aeronáutica produziu 5.000 
unidades de peças de avião. Ao realizar essa tarefa, efetuou os 
seguintes gastos: 

Matéria-prima..................R$ 100.000,00 
Mão-de-obra direta..........R$ 70.000,00 
Mão-de-obra indireta.......R$ 20.000,00 
Custo fixo........................R$ 210.000,00 

Se o Parque resolvesse produzir 6.000 peças, com a mesma mão-
de-obra e instalações,  o custo unitário da peça sairia por 

a) R$ 60,00 c) R$ 85,00 
b) R$ 70,00 d) R$ 90,00 

53 – Calcule o custo de produção no período sabendo-se que: 

Mão-de-obra direta .........................................R$ 3.000,00 
Mão-de-obra indireta.......................................R$ 2.500,00 
Matéria-prima..................................................R$ 2.000,00 
Manutenção de máquinas................................R$ 700,00 
Salários do pessoal administrativo..................R$ 2.000,00 
Depreciação da Fábrica..................................R$ 1.200,00 
Transporte de Mercadorias aos clientes..........R$ 800,00 

O Custo de Produção do Período (CPP) foi de: 

a) R$ 10.200,00 c) R$ 12.200,00 
b) R$ 9.400,00 d) R$ 6.900,00 

54 – No levantamento realizado pela Escola de Especialistas de 
Aeronáutica entre os candidatos do concurso EAGS, 40% 
pertence à Região Sudeste, 20% à Região Nordeste, 25% à 
Região Sul, 10% à Região Centro-Oeste e 5% à Região Norte. 
Qual o gráfico que melhor representaria os dados acima? 

a) Histograma c) Polígono de freqüência 
b) Setores  d) Barras  

55 – O setor de Educação Física resolveu selecionar alunos para 
o time de basquete. Tomando por base apenas a altura dos alunos 
do curso EAGS, encontrou valores considerados altos. Dessa 
forma, eliminou os alunos mais baixos. Com tal medida, pode-se 
afirmar que houve 

a) aumento da média, mas não da mediana. 
b) não houve alteração da média, tão pouco da mediana. 
c) tanto a média quanto a mediana foram alteradas. 
d) nada se pode afirmar sem conhecer o total de atletas. 

57 – Uma amostra que representa a nota dos alunos de uma escola 
estão distribuídas normalmente. Nesse caso, a curva representativa 
dessa distribuição é simétrica. Pode-se concluir que  

a) a mediana é menor que a média. 
b) a média é igual ao segundo quartil. 
c) a moda é superior a mediana. 
d) não existe moda. 

58 – No ano de 2004, houve um aumento para os funcionários 
de uma fábrica em 50%. Considerando  que a inflação no 
período  foi de 10%, o aumento real do salário foi de 
aproximadamente: 

a) 40% 
b) 36% 
c) 60% 
d) 32% 

59 – Em face dos conceitos de Estatística pode-se afirmar que 

a) a altura de uma árvore numa floresta é considerada uma 
variável contínua. 

b) o número de candidatos ao EAGS é considerado uma variável 
qualitativa. 

c) a razão entre os aprovados no concurso e os candidatos do 
concurso pode ser considerado um índice. 

d) a variância representa a raiz quadrada do desvio padrão. 

60 – A Constituição atual da República Federativa do Brasil é 
considerada 

a) outorgada. 
b) flexível. 
c) rígida. 
d) destituída de cláusulas pétreas 

62 – É considerado um cargo privativo de brasileiro nato: 

a) Oficial das Forças Armadas 
b) Ministro de Estado 
c) Deputado Federal 
d) Senador da República 
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64 – O Comando da Aeronáutica pertence à(ao) 

a) Ministério da Aeronáutica 
b) Administração Direta 
c) Infraero 
d) Administração Pública Autárquica. 

65 – Um serviço público que é interrompido, sob a alegação de 
falta de pessoal para o trabalho, colide com uma das suas 
características cruciais, assinale-a . 

a) Uniformidade c) Continuidade 
b) Regularidade d) Generalidade 

66 – De acordo com o Código Civil em vigor, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) O nascituro não é considerado pessoa natural. 
b) O nascimento com vida não é suficiente para a pessoa exercer 

todos os direitos e deveres da vida civil. 
c) A certidão de óbito comprova o término da existência da 

pessoa  física.  
d) O nascituro não é amparado pelo Código Civil. 

68 – Um indivíduo invadiu uma fazenda no interior do país. 
Nesse caso, o invasor obteve, necessariamente, a 

a) posse violenta. c) posse indireta. 
b) posse justa. d) posse clandestina. 

71 – Foi decretada a falência da empresa denominada Moreno, 
Douglas&Cia. Pode-se afirmar que 

a) caso o capital da empresa citada não seja suficiente, os sócios 
João Moreno e Douglas Trajano poderão ter seus bens 
particulares arrecadados para pagamento de dívidas da empresa  

b) esses sócios respondem apenas pelo capital integralizado à 
sociedade 

c) a firma poderá ter um terceiro sócio possuidor de cotas de 
ações.  

d) a empresa em tela não poderá ser uma sociedade em 
comandita simples por conter a expressão cia. 

70 – De acordo com as normas de direito tributário, é um tributo 
municipal o: 

a) ITBI 
b) ICMS 
c) INSS 
d) Combustíveis e óleo diesel 

72 – Assinale a alternativa que se encontra em conformidade 
com as normas da legislação tributária vigente: 

a) O imposto de grandes fortunas é cobrado no Brasil . 
b) A taxa é um tributo exclusivamente municipal. 
c) A contribuição de melhoria é uma taxa cobrada devido à 

valorização de imóvel em razão de obra pública 
d) O Distrito Federal poderá cobrar IPTU. 

73 – De acordo com o CTN, assinale a alternativa correta: 

a) Cabe à União a cobrança do ICMS  
b) Todo imposto é tributo, mas nem toda taxa é  cobrada em 

razão de serviço público específico. 
c) O imposto de renda não é cobrado dos militares. 
d) A EEAR, ao adquirir alimentos em licitação pública, está 

imune ao pagamento do ICMS. 

74 – A Constituição Federal estabelece que em caso de guerra 
poderá ser decretada a pena de morte. Se, ao cumprir a 
determinação legal, o carrasco mata o criminoso de guerra, nesse 
caso não ocorreu o(a) 

a) fato típico. 
b) cumprimento do dever legal. 
c) nexo causal. 
d) conduta antijurídica. 

67 – Uma quadro pintado a óleo, pertencente à sala do aluno de 
dia é um bem 

a) consumível. c) particular. 
b) não-fungível. d) imóvel. 

69 – Assinale a opção correta quanto aos direitos fundamentais 
do trabalhador: 

a) O salário mínimo não necessariamente precisa atender às 
necessidades básicas do trabalhador. 

b) O salário dos trabalhadores, na vigência de contrato de 
trabalho, pode ser reduzido. 

c) Se um trabalhador recebe R$ 300 de salário normal. No mês 
de suas férias, ele receberá mais R$ 300,00 relativo à sua 
remuneração de férias 

d) O trabalhador não pode receber mais de 13 remunerações anuais. 

75 – Um delegado de polícia baixou uma portaria prescrevendo 
como crime determinada conduta social. Os cidadãos que, a 
partir da portaria, agirem em desacordo com a mesma, não 
poderão ser presos, pois a medida colide com o princípio da: 

a) retroatividde da lei penal 
b) irretroatividade da lei penal 
c) reserva legal 
d) igualdade. 

76 – Assinale a alternativa que está em desacordo com as 
definições do Direito Penal Brasileiro 

a) Ao Estado compete punir o cidadão que comete crime. 
b) O crime tem caráter público. 
c) Os inimputáveis poderão sofrer sanções pelo cometimento de 

delitos. 
d) A pena pode passar da pessoa do acusado. 

77 – O Brasil em suas relações internacionais deve orientar-se 
pelos seguinte princípio, exceto 

a) A busca da formação de uma comunidade sul-americana de 
nações 

b) O repúdio ao racismo 
c) A independência nacional 
d) A solução pacífica dos conflitos 

78 – Todas as entidades abaixo possuem personalidade jurídica 
de Direito Público, exceto 

a) INSS. 
b) Ministério das Cidades. 
c) ECT. 
d) IBGE. 

A N U L A D A

A N U L A D A
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84 – Quantos aos aspectos da eficiência e eficácia, assinale a 
alternativa correta: 

a) A eficiência enfatiza os resultados, enquanto a eficácia os 
meios. 

b) A eficiência e eficácia são conceitos semelhantes. 
c) A eficiência e eficácia sempre andam juntas, embora não 

sejam conceitos semelhantes. 
d) A eficiência representa uma relação entre custo e benefício. 

85 – As seguintes atividades, segundo a visão Neoclássica da 
Administração,  pertencem ao  processo administrativo, exceto o (a) 

a) Organização 
b) Direção 
c) Coordenação 
d) Controle 

86 – Analise o organograma de uma determinada  Unidade 
Militar do Comando da Aeronáutica e assinale a alternativa 
incorreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Existe setor se relacionando funcionalmente na Unidade. 
b) Existem canais de comunicação . 
c) Há pelo menos um setor de assessoria. 
d) Existe autoridade de linha. 

87 – São características da Organização Linear, exceto: 

a) Estrutura simples e fácil 
b) Clara definição de responsabilidade 
c) Chefe especializado 
d) Unidade de comando 

88 – Assinale a opção que contém o conceito de sinergia. 
a) Efeito multiplicador das partes de um sistema que impusiona 

o resultado global. 
b) Repetição da mensagem para a recepção correta. 
c) Perda da comunicação entre os sistemas. 
d) Aspecto pacional da liderança. 

89 – Uma Organização do Comando da Aeronáutica está 
dividida de acordo com o organograma abaixo. Assinale o tipo de 
departamentalização utilizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Por produtos c) Geográfica 
b) Por cliente d) Funcional 

Comando 

Finanças 
Produção de 
alimentos Compras 

81 – Ao realizar uma licitação pública, a Comissão de licitações 
da EEAR analisou as contas do Balanço Patrimonial da empresa 
NBA. Com fulcro nos dados retirados do balanço, assinale a 
opção que informa o valor da liquidez corrente(LC) encontrado 
pela Comissão. 

LC = 
circulantepassivo

circulanteativo
 

 
VEÍCULOS  R$6.500,00 CAPITAL  R$7.900,00 
REALIZ.A LP R$3000,00 FORNECEDORES R$2.700,00 
CAIXA R$4.500,00 IMPOSTOS R$2300,00 
MÓVEIS R$2.900,00 RESERVAS R$7.000,00 
ESTOQUE R$3.000,00  
  
  
TOTAL  R$19.900,00 TOTAL R$19.900,00 

a) 1,5 c) 4 
b) 1 d) 0,57 

80 – Com o início do século XX, surgiu a abordagem clássica da 
Administração. Sobre esse tema assinale a alternativa correta 

a) Ford foi o seu principal teórico 
b)  Fayol foi o representante da administração científica 
c) Os trabalhos de Taylor davam ênfase à execução das tarefas  
d) As teorias de Taylor e Fayol eram antagônicas.  

83 – Sobre os estilos de liderança pode-se afirmar que 

a) na liderança democrática, o lider não controla os 
acontecimentos. 

b) na liderança autocrática, o líder debate as diretrizes com o 
grupo. 

c) na liderança laissez-faire, a participação do líder é limitada. 
d) na liderança democrática a ênfase é apenas nos subordinados. 

82 – Em relação aos princípios da teoria das relações humanas, 
assinale a alternativa cuja afirmação está incorreta. 

a) Os grupos informais são estabelecidos pela direção da 
empresa.  

b) Os operários preferem produzir menos a se indisporem com os 
colegas de trabalho. 

c) Os trabalhadores não reagem isoladamente. 
d) A empresa possui alma. 

79 – Alguns doutrinadores defendem a existência de uma 
hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, 
aponte a opção correta: 

a) As leis complementares são superiores às emendas constitucionais 
b) Os regulamentos são hierarquicamente superiores às medidas 

provisórias convertidas em lei. 
c) As medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo são 

superiores às leis complementares 
d) As normas do CTN (Código Tributário Nacional), lei complementar, 

são superiores às portarias emitidas pelo Ministro de Estado, 
referente à matéria disciplinada no aludido código. 
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90 – À medida em que o setor público utiliza o concurso público 
como forma de selecionar os mais capacitados tecnicamente, 
aquele se firma como uma autoridade 

a) tradicional. c) burocrática. 
b) carismática. d) aristocrática. 

91 – São características da organização burocrática, exceto: 

a) Resistência a mudanças 
b) Normas previamente padronizadas para agir 
c) Divisão do trabalho 
d) Informalidade 
 
 

97 – A(o) _______ representa processos , práticas ou sistemas que 
facilitam o processamento e o transporte de dados e informações. 

a) tecnologia da informação 
b) terceirização 
c) outsourcing 
d) reengenharia 

99 – A experiência na fabrica de Hawthorne foi crucial para 
concepção da Teoria  

a) Científica. 
b) Sistêmica. 
c) das Relações Humanas. 
d) do Desenvolvimento Organizacional. 

100 – Assinale a opção que corresponde a uma vantagem da 
Centralização. 

a) Decisões tomadas por administradores que possuem visão 
global da empresa. 

b) Pouco contato da cúpula com as pessoas e com as situações 
envolvidas. 

c) Linhas de comunicação rápida na cadeia escalar. 
d) As decisões de cúpula são mais consistentes com os objetivos 

particulares. 

98 – Preencha a lacuna do texto e assinale a alternativa correta. 
“Ao longo dos tempos, a organização militar vem influenciando 
as teorias da administração. Dentro da estrutura de organização 
formal, podemos dizer que a ___________________tem suas 
origens na organização militar dos exércitos da Antigüidade e da 
Idade Média.” 

a) organização funcional 
b) organização de linha e assessoria 
c) estrutura linear 
d) estrutura de CPD 

92 – Acerca da teoria da hierarquia das necessidades (pirâmide 
de Maslow), assinale a alternativa correta. 

a) As necessidades sociais representam necessidades secundárias. 
b) As necessidades fisiológicas estão situadas no topo da pirâmide. 
c) A necessidade de auto-realização são estabelecidas antes 

mesmo da necessidade de segurança. 
d) A Necessidade de estima tem íntima relação com a 

remuneração e os benefícios. 

93 – Assinale a alternativa que apresenta incoerência entre os 
conceitos. 

a) Homem Administrativo / Teoria Comportamental  
b) Homem Funcional/Teoria dos Sistemas 
c) Homem Social/Teoria das Relações Humanas 
d) Homo Economicus / Teoria Estruturalista 

94 – Com relação à Qualidade Total, assinale a alternativa que 
não se coaduna com o seu conceito. 

a) Empowerment 
b) Delegação  
c) Melhoria contínua 
d) Compromisso com as regras e regulamentos 

95 – Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de Benchmarking. 

a) Criação de um processo novo fundamentado na tecnologia da 
informação. 

b) Enxugamento dos Departamentos de Controle de Qualidade 
c) Redução do tempo do ciclo de produção. 
d) Avaliação dos concorrentes mais fortes e das empresas que 

são consideradas líderes empresariais. 

96 – A chefia de um determinado setor resolveu mudar o seu 
estilo administrativo. Dessa forma, proporcionou aos seus 
funcionários a habilidade e autoridade para tomar decisões que 
somente eram permitidas aos gerentes. Nesse caso, houve a 
aplicação do conceito do(a) 

a) just-in-time. 
b) benchmarking 
c) empowerment. 
d) feedback. 
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