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

02 – “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e
alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos
mortos.” (linhas 9 a 11)
Com relação ao trecho acima, é correto afirmar que o autor
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Minha condição humana me fascina. Conheço o
limite de minha existência e ignoro por que estou nesta
terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência
cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para
alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me
condicionam inteiramente, mais ainda para outros que,
por acaso, descobri terem emoções semelhantes às
minhas.
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida –
corpo e alma – integralmente tributária do trabalho dos
vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e
não paro de receber. Mas depois experimento o
sentimento satisfeito de minha solidão e quase
demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa
de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas
classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela
violência. Sonho ser acessível e desejável para todos
uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e neste conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido
por pressões estranhas a mim, outras vezes por
convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado
pela máxima de Schopenhauer: “O homem pode, é certo,
fazer o que quer, mas não pode querer o que quer”; e
hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças
humanas, esta moral me tranqüiliza e me educa. Aprendo
a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto então melhor
meu sentimento de responsabilidade. Ele já não me
esmaga e deixo de me levar, a mim e aos outros, a sério
demais. Vejo então o mundo com bom humor. Não
posso me preocupar com o sentido ou a finalidade de
minha existência, nem da dos outros, porque, do ponto
de vista estritamente objetivo, é absurdo. E no entanto,
como homem, alguns ideais dirigem minhas ações e
orientam meus juízos. Porque jamais considerei o prazer
e a felicidade como um fim em si e deixo este tipo de
satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo.
Albert Einstein

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

a) tem uma dívida de gratidão para com o trabalho dos outros.
b) reconhece que é grande o valor de seu trabalho para os
vivos e os mortos.
c) faz um tributo aos mortos pela contribuição que somente
eles lhe deixam.
d) sente-se inteiramente insatisfeito consigo mesmo ao ver a
grande contribuição do trabalho de outras pessoas, vivas ou
mortas.

03 – Ao expressar “Eu não sou livre” (linha 20), o autor
a)

demonstra seu não-contentamento com o mundo e deixa seu
humor abalar-se perante a vida.
b) baseia-se na descrença do conceito de liberdade e na crença
na máxima de Schopenhauer.
c) perde a tranqüilidade e por isso não tolera as injustiças
humanas.
d) sofre, pois perde seu senso de responsabilidade.

04 – Assinale a alternativa que apresenta a mesma idéia contida
na última frase do texto (linhas 35, 36 e 37).
a)
b)
c)
d)

Meus ideais são humanitários.
Faço parte do grupo que possui finalidades irrisórias.
O sentido da vida está apenas no prazer e na felicidade.
Desprezo aqueles que fazem do prazer e da felicidade os
objetivos principais da vida.

05 – Assinale a alternativa cuja palavra em destaque classificase apenas como oxítona.
a)
b)
c)
d)

Foi encontrado um projetil na cena do crime.
Este procedimento cirúrgico é feito por cateter.
Anexamos ao currículo xerox de nossos documentos originais.
A sucuri é um reptil das regiões de grandes rios e pântanos
do Brasil.

06 – Observe:
“Tu não verás, Marília, cem cativos
tirarem o cascalho e a rica terra,
ou dos cercos dos rios caudalosos,
ou da minada serra.”
Assinale a alternativa que contém as locuções adverbiais do
texto acima.

01 – Quanto ao primeiro parágrafo, é correto afirmar que o autor
a) sabe que sua existência tem limites, e isso o torna vivo.
b) está convicto de que está vivo porque possui uma forte
intuição.
c) tem conhecimento a respeito da razão de sua existência, e
isso o fascina.
d) em alguns momentos, tem o pressentimento de que sua vida
está diretamente ligada à dos outros.

a)
b)
c)
d)

cem cativos, a rica terra
da minada serra, cem cativos
a rica terra, dos cercos dos rios
dos cercos dos rios, da minada serra

07 – Assinale

a alternativa incorreta quanto ao processo de
formação da palavra.

a)
b)
c)
d)
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ante-sala: prefixação
fragilidade: sufixação
expropriar: parassíntese
policromo: composição por aglutinação
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08 – Assinale a alternativa em que não se observa o correto
emprego das regras ortográficas nos termos destacados.

12 – Assinale a alternativa em que não ocorre uma prosopopéia.

Era contra-regra... mas sentia a magia das cenas como se
toda a platéia soubesse que estava ali.
b) Todos os anos, a grande expectativa pelo encontro dos exalunos entre as magníficas colunas da Universidade.
c) Os olhos dos expatriados permaneciam petrificados,
recusando-se a deixar sumir na distância as últimas sombras
da terra amada.
d) Decidira-se: era agora um anti-intelectualista; cansara-se
de belos discursos e teorias que jamais apartaram a dor da
fome real, não a da alma.

a) “Ó minha amada
Que os olhos teus
São cais noturnos”
b) “Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
Não perguntam nada.”
c) “De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul
convida os meninos.”
d) “Teus olhos querem me levar
Eu só quero que você me leve
Eu ouço as estrelas conspirando contra mim.”

09 – Leia:

13 – Assinale a alternativa que traz a correta classificação
sintática do termo em destaque.

a)

“Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar
Longe do meu lugar
Eu, caçador de mim.”
Assinale a alternativa com o número correto de tipos de pronome
presentes no trecho de música acima.
a)
b)
c)
d)

3 pessoais, 1 relativo, 1 possessivo
2 pessoais, 2 relativos, 1 possessivo
4 pessoais, 1 indefinido, 1 demonstrativo
5 pessoais, 2 demonstrativos, 1 indefinido

a) “Quando a Indesejada das gentes chegar/ (Não sei se dura ou
caroável),/ Talvez eu tenha medo.” – [predicativo do sujeito]
b) “Enquanto tomo meu café vou me lembrando de um homem
modesto que conheci antigamente.” – [predicativo do
sujeito]
c)
“Tinha sobrado uma roca com fuso no alto de uma velha
torre onde vivia uma fiandeira, solitária e isolada.” –
[predicativo do objeto]
d) “... conheço (...) verbos tão esguios que atravessam agudos
o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais?” –
[predicativo do objeto]

14 – Relacione as frases às classificações apresentadas quanto
ao grau dos adjetivos. Em seguida, assinale a alternativa com a
seqüência correta.

10 – Há presença de discurso indireto livre em:
a)

“Olhou-o com ansiedade e espanto. O Fonseca não teria mais
a dizer senão aquilo? O Fonseca deveria ter pensado que ele
estava distraído.” (Fernando Namora)
b) “É Jesus que volta, pensou, a alegria deixou-a, no primeiro
momento, paralisada e confusa.” (José Saramago)
c) “Eu, na rua, com pressa, e o menino me segurou pelo braço,
falou qualquer coisa (...) Fui logo dizendo que não tinha,
certa de que estava pedindo esmola.” (Marina Colassanti)
d) “Por mais que a mulher lhe pedisse para ir a Goiana ouvir dr.
Belarmino, não foi.(...) E por isto mais longe de todos foi
ficando. Pensava em Deus e se recolhia ainda mais.” (José
Lins do Rego)

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

Estamos menos motivados do que os outros.
Você é o mais alto de todos os jogadores.
Jonas era excessivamente organizado.
Trata-se de um agílimo atleta.

(
(
(
(

superlativo absoluto analítico
superlativo absoluto sintético
comparativo de inferioridade
superlativo relativo de superioridade

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

4, 3, 2, 1
3, 4, 1, 2
2, 1, 3, 4
1, 2, 4, 3

15 – Leia:
11 – Assinale a alternativa em que a forma da expressão poética
está em concordância com as regras de pontuação.
a)

“ouço (não vejo) ouço/ crescer no rosto e no músculo da
noite/ a noite” (Ferreira Gullar)
b) “o meu amor e eu/ nascemos um para o outro/ agora só falta
quem nos apresente” (Cacaso)
c) “Eu preparo uma canção/ que faça acordar os homens/ e
adormecer as crianças.” (Carlos D. de Andrade)
d) “São todas elas coisas perecíveis/ e eternas como o teu riso/
a palavra solidária/ minha mão aberta” (Ferreira Gullar)

Sentimos __________ dó __________ sentinela, pois não
chegou a tempo para o estouro _________ champanha.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o
período acima, levando em conta o gênero dos substantivos.
a)
b)
c)
d)

muita / daquele / do
muito / daquele / da
muito / daquela / do
muita / daquele / da

16 – Assinale a alternativa que contém objetos direto e indireto.
a)
b)
c)
d)
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As meninas ficaram satisfeitas com os prêmios.
Entregaram aos atletas iniciantes vários troféus.
Nosso país necessita de mais investimentos nos esportes.
Eles surpreenderam durante aquelas competições esportivas.
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17 – Segundo a norma culta, qual alternativa preenche correta e
respectivamente as lacunas no texto abaixo?
“Espero que __________ alertado de que não __________
apartes no final da palestra, pois devo __________
rapidamente.”
a)
b)
c)
d)

os tenha / permitir-lhes-ei / me despedir
os tenha / lhes permitirei / despedir-me
tenha-os / lhes permitirei / me despedir
tenha-os / permitir-lhes-ei / despedir-me

18 – Coloque C (certo) ou E (errado) para o uso do particípio
dos verbos, depois assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

Os jornais foram impressos na gráfica da escola.
O agricultor fora expulso das terras que ocupava ilegalmente.
O advogado havia entregue o documento nas mãos certas.
O novo carro foi benzido pelo padre da minha comunidade.
C, E, E, C
E, C, C, E
E, E, C, C
C, C, E, E

C (certo) ou E (errado) para o emprego dos
pronomes pessoais, segundo a norma culta. A seguir, assinale a
alternativa com a seqüência correta.
( ) O chefe retirou-se da sala para eu apresentar o novo trabalho
à equipe.
( ) Assim que cheguei ao cinema, mandaram-me entrar, pois o
filme estava começando.
( ) Se você chegar cedo para o trabalho, eu vou te ajudar.
( ) Vossa Excelência apresentará vosso projeto na Assembléia
Legislativa hoje?
a)
b)
c)
d)

E, E, C, C
C, C, E, E
E, C, E, C
C, E, C, E

23 – Assinale a alternativa em que se verifica a presença de
adjunto adverbial.
a)

19 – Assinale a alternativa em que todas as palavras no plural
devem receber acento gráfico.
a)
b)
c)
d)

22 – Coloque

hífen, olho, raiz
jovem, portátil, país
item, pólen, armazém
inútil, hambúrguer, álbum

A notícia do milagre espalhara-se. Para a pequena vila
acorriam todos; gente de longe, a fé embatucando os olhos
peregrinos.
b) O empregado pensava que porta da casa eu merecia, pois
nem fora fazer entrega, nem tinha aspecto de visita.
c) ‘Virge!’ Danaram a falar. Era falação de mais! E o ‘causo’
aumentava, espetaculoso...
d) “finjo que vou (...) minha janela é/ a moldura do luar do sertão”

24 – Assinale a alternativa em que o verbo se classifica como
transitivo indireto e é regido pela preposição a.

20 – Assinale a alternativa em que se verifica a existência de
vocativo.
a)

“Estavas, linda Inês, nunca em sossego/ e por isso voltaste
neste poema” (Jorge de Lima)
b) “Somente a Ingratidão – esta pantera – / Foi tua companheira
inseparável.” (Augusto dos Anjos)
c) “O senhor não repare. Demore, que eu conto. A vida da
gente nunca tem termo real.” (Guimarães Rosa)
d) “Quando nasci um anjo esbelto/ desses que tocam trombeta,
anunciou:/ Vai carregar bandeira.” (Adélia Prado)

a)
b)
c)
d)

O pobre homem perdou-lhe as palavras ditas intempestivamente.
A porta estava emperrada. O marceneiro reparou-a.
A espada passara-lhe as entranhas.
Às perguntas? Respondeu-as todas.

25 – Leia:
“Se eu quiser falar com Deus,
Tenho que folgar os nós
Dos sapatos,
Das gravatas,
Dos desejos,
Dos receios.”
O termo destacado no texto acima classifica-se, sintaticamente, como

21 – Qual

alternativa completa correta e respectivamente as
lacunas no texto abaixo?
__________ com os primeiros raios de sol, as mulheres
chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços
__________convidativos, e puderam comprar o maior número
__________ de vestidos __________.
a)
b)
c)
d)

Junto, bastante, possível, vinho
Juntas, bastantes, possível, vinhos
Juntas, bastantes, possíveis, vinho
Junto, bastante, possíveis, vinhos

a)
b)
c)
d)

objeto indireto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
complemento nominal.

26 – Em
“Mudam-se os tempos, mudam-se as verdades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança
E todo o Mundo é composto de mudanças
Com várias e novas qualidades.”
o verso destacado encontra-se na voz
a)
b)
c)
d)
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ativa.
reflexiva.
passiva analítica.
passiva sintética.
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27 – Marque a alternativa que traz a correta informação quanto
aos sujeitos do texto abaixo.

32 – Assinale a alternativa que completa,
respectivamente, as lacunas do período seguinte.

Muitas desculpas pediu Joaquim, pois procuraram-no ontem
à tarde e haviam encontrado portas fechadas e caladas.

___ competência da cantora foi atribuída ___ vitória no
festival,___ qual ela dedicou ___ filha recém-nascida.

a) Joaquim – sujeito simples do verbo pedir
b) no (o) – sujeito simples do verbo procurar
c) portas fechadas e caladas – sujeito composto da locução
verbal haviam encontrado
d) (eles) – sujeito oculto do verbo procurar e da locução verbal
haviam encontrado

a)
b)
c)
d)

28 – Leia:
1- “... ele recebeu a visita de um homem branco atestando a
inocência da moça.”
2- “Era noite de lua de fazer saudade doída no coração!”
3- “No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por
mato rasteiro, crianças brincavam de roda.”
Assinale a alternativa que traz a correta e respectiva classificação das
orações subordinadas adjetivas reduzidas destacadas nas frases acima.
a)
b)
c)
d)

restritiva, explicativa, restritiva
restritiva, restritiva, explicativa
explicativa, restritiva, explicativa
explicativa, explicativa, restritiva

29 – O

conjunto indicado pelo substantivo coletivo destacado
está correto em todas as alternativas, exceto em:
a)

Ele foi convocado, imaginem, para classificar a pinacoteca
em dois meses! (livros)
b) Nós ficamos temerosos, pois a malta gritava e uivava.
(desordeiros)
c) Da janela da casa, avistava-se a esquadra. (navios)
d) O elenco era ruim e o texto também. (atores)

30 – Coloque
1- predicado nominal
2- predicado verbal
3- predicado verbo-nominal
e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

Estou feliz neste mundo fantasioso.
Seu comportamento foi considerado impróprio pelo juiz.
De tão zangada, às vezes, Joana vira onça.
Escrevi uma carta ao presidente do clube.
2, 3, 1, 2
2, 2, 3, 1
1, 1, 2, 3
1, 3, 1, 2

31 – Observe:
IIIIIIIV-

Ao passarmos pela rua, ouvimos pedidos de socorro.
O ator foi cercado pelos fãs quando chegou ao teatro.
A jovem estava apaixonada pelo colega de classe.
Aquele médico é perito em cirurgias cardíacas.

O complemento nominal ocorre nos períodos
a)
b)
c)
d)

correta

e

À, a, a, à
A, a, à, à
À, à, a, a
A, à, à, a

33 – No período “Ainda que fosse ótimo atleta, não ganharia
nenhuma medalha nas Olimpíadas de 2008.”, a oração destacada
é subordinada adverbial
a)
b)
c)
d)

causal.
concessiva.
condicional.
conformativa.

34 – Em qual alternativa há erro na classificação das orações
coordenadas destacadas?
a) Corram, meninos, que o ônibus está de saída. – explicativa
b) Não só ele era inteligente, mas também observava tudo
com atenção. – adversativa
c) Os preços estavam acessíveis, portanto gastamos bastante
naquele dia. – conclusiva
d) O rapaz queria ora comprar um carro novo, ora construir
uma casa luxuosa. – alternativa

35 – Assinale a alternativa na qual não ocorre erro de
concordância verbal.
a)

A freqüência das crianças nas salas de aula vêm caindo
assustadoramente devido à falta de incentivo dos pais.
b) As dificuldades financeiras das famílias de classes menos
favorecidas tem colaborado com o aumento do número de
crianças no mercado de trabalho.
c) O sentimento de incapacidade, de vergonha e de revolta
diante de cenas violentas levam as pessoas mais sensíveis ao
sofrimento humano a atos de loucura.
d) A implantação de projetos sociais e escolas
profissionalizantes nas periferias dos grandes centros
urbanos trará, com certeza, desenvolvimento para o país.

36 – Assinale a alternativa que apresenta verbo pronominal.
a)

A

“E os índios assim pacificados permitem depois que se
visite a aldeia.” (Ariano Suassuna)
b) “Umas quatro ou cinco cabeças de gado e podia-se viver
em paz e morrer em paz.” (A. Suassuna)
c) “...Evilásio começou a tremer e deixou-se arrastar, junto
com João, para o interior do apartamento. (Rubem Fonseca)
d) “... Nando e Vilaverde desceram correndo o barranco
enquanto Suiá se atropelava e berrava e berrava e corria.”
(Antônio Callado)

U
N
A

II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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37 – Complete o texto abaixo com as preposições adequadas e
depois assinale a alternativa com a seqüência correta.
Estava quase acostumado__________ sua vida de
funcionário público, porém ainda tinha aversão __________
algumas atividades, pois não se sentia apto _________ decidir o
destino de outras pessoas; estava ansioso _________ ser
transferido para outro departamento.
a)
b)
c)
d)

a, a, para, de
com, a, por, a
a, para, de, por
com, de, a, para

38 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque
classifica-se como conjunção coordenativa de explicação.
a)

“Não permita Deus que eu morra,/ Sem que eu volte para
lá”
b) “Cesse tudo o que a Musa antiga canta/ Que outro valor
mais alto se alevanta.” (Camões)
c) “Estou crente que aquela besta vai descobrir coisas do
arco-da-velha no meu pulmão, claro.” (Nélson Rodrigues)
d) “Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo
que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela
abaixo.”

39 – Assinale a alternativa na qual o adjetivo destacado
corresponde, no contexto em que se insere, à locução adjetiva de
êxtase.
a)

Permaneceu (por quanto tempo?) extasiado pelo perfume
que inebriava sua lembrança.
b) “E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem/
fatalidade o olhar extático da aurora.”
c) Tristemente, reconhecia aquela realidade estativa: paraíso
de opulências, apenas de alguns.
d) Era linda! Daquela lindeza estática de antigas bonecas de
luxo.

40 – Leia:
“As cinco grandes da indústria mundial do disco estão
definhando, mas há um ingrediente essencial, a burrice de seus
executivos, que é preciso acrescentar.”
Reorganizando o texto acima, teremos oração subordinada
substantiva subjetiva em:
a)

Ao fato de cinco indústrias mundiais, que são as grandes do
disco, estarem definhando, acrescentamos, como ingrediente
essencial, a burrice de seus executivos.
b) Acrescentamos a burrice de seus executivos, que é um
ingrediente essencial, como a que faz as cinco grandes da
indústria mundial do disco definharem.
c) A burrice (ingrediente essencial) de seus executivos está
definhando as cinco grandes da indústria mundial do disco, é
preciso que se diga.
d) A burrice de seus executivos é ingrediente tão essencial, que
está definhando as cinco grandes da indústria mundial do
disco.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

41 – Relacione o estudioso à sua Escola Administrativa dentro
da Teoria Geral da Administração.
1234-

Max Weber
Elton Mayo
Frederick Herzberg
Ludwig von Bertalanffy

a)
b)
c)
d)

4, 2, 3, 1
3, 2, 4, 1
4, 3, 1, 2
2, 1, 4, 3

(
(
(
(

)
)
)
)

Sistemas
Humanística
Behaviorista
Estruturalista

42 – Atualmente

aceita-se a idéia, do chamado Processo
Administrativo, disseminada pelos Teóricos Neoclássicos.
Sendo esse constituído de quatro funções básicas realizadas pelo
administrador. São elas:

a)
b)
c)
d)

Planejar, fiscalizar, ordenar e dirigir.
Planejar, organizar, dirigir e controlar.
Prever, planejar, representar e negociar.
Prever, investigar, liderar e representar.

43 – Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida
assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) A Teoria Administrativa percorreu três eras no decorrer do
século XX : clássica, neoclássica e da informação.
( ) A melhoria contínua não é baseada no kaizen.
( ) A qualidade total é um esforço incremental, mas envolve a
totalidade da organização e não apenas a sua base
operacional.
( ) Na era da informação, surgem a sociedade e a economia do
conhecimento, fazendo com que as organizações focalizem
a gestão do conhecimento e do capital financeiro.
a)
b)
c)
d)

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

44 – Um planejamento de médio prazo, abordando cada
Organização Militar separadamente, voltado para a integração e
coordenação de suas atividades internas é considerado um
planejamento
a)
b)
c)
d)

operacional.
estratégico.
especial.
tático.

45 – A Teoria Administrativa tem pouco mais de cem anos.
Contudo, ela passou por grandes transformações ao longo de
duas eras industriais que marcaram fortemente seus contornos.
No novo milênio, a Teoria Administrativa enfrenta uma forte
turbulência, com mudanças e incertezas em um ritmo acelerado.
A afirmação refere-se à era da(s)
a)
b)
c)
d)
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pessoas.
máquinas.
burocracia.
informação.
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46 – Na era da informação, o recurso mais importante deixou de 52 – Qual
ser o capital financeiro para ser o _______________

das alternativas abaixo não está relacionada às
principais técnicas da Pesquisa Operacional (P.O.)?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

controle.
Benchmarking.
capital intellectual.
staff como consultor.

Teoria dos Jogos.
Programação Linear.
Teoria das Filas de Espera.
Teoria dos Indicadores de Desempenho.

47 – Proporcionar aos funcionários as habilidades e a autoridade
para tomar decisões que tradicionalmente eram dadas aos
gerentes, significa __________________________
a)
b)
c)
d)

empowerment (empoderamento).
downsizing (enxugamento).
outsourcing (terceirização).
kaizen (melhoria).

a)
b)
c)
d)

48 – Com

fulcro nos principais conceitos de Sistemas, o
mecanismo pelo qual parte da energia de saída retorna ou volta à
entrada, servindo para comparar a maneira como um sistema
funciona em relação ao padrão estabelecido para funcionar
recebe o nome de

a)
b)
c)
d)

retroação.
hierarquia.
desvendamento da caixa negra.
propriedades dos sistemas cibernéticos.

49 – Marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida
assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) A abordagem contingencial salienta que não se alcança a
eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo
modelo organizacional.
( ) Variações no ambiente ou na tecnologia conduzem a
variações na estrutura organizacional.
( ) Com a teoria da contingência, ocorre o deslocamento da
visualização de dentro para fora da organização: a ênfase é
colocada nas pessoas.
( ) As teorias administrativas não contribuem para a teoria da
contingência.
a)
b)
c)
d)

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

50 – Técnica

de mudança organizacional suave e contínua,
centrada nas atividades em grupos de pessoas. Em geral, começa
da base para a cúpula e se estende ao longo prazo. Visa à
qualidade dos produtos e serviços e privilegia a melhoria gradual
por meio da intensiva colaboração e participação das pessoas.
a)
b)
c)
d)

Reengenharia.
Benchmarking.
Melhoria Contínua.
Gestão Conhecimento.

51 – Método

de administração baseado no equilíbrio
organizacional e em quatro categorias básicas denominadas
perspectivas: finanças, clientes, processos internos e
aprendizagem/crescimento organizacional. Trata-se da (o):
a)
b)
c)
d)

Six Sigma.
Qualidade Total.
Balanced Scorecard (BSC).
Controle Estatístico da Qualidade (CEQ).

53 – Qual das teorias não faz parte da Era Industrial Clássica
(1900 – 1950)?
Clássica.
Contingência.
Relações Humanas.
Administração Científica.

54 – Abraham Maslow apresentou uma teoria da motivação,
segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e
dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e influência.
Assinale a alternativa que não contém exemplo de uma necessidade
prevista na pirâmide de Hierarquia das Necessidades de Maslow.
a)
b)
c)
d)

Auto-realização.
Fisiológica.
Controle.
Social.

55 – A partir da Teoria Comportamental, um grupo de cientistas
sociais e consultores de empresas desenvolveu uma abordagem
dinâmica, democrática e participativa ao desenvolvimento
planejado das organizações, que recebeu o nome de:
a)
b)
c)
d)

Desenvolvimento Organizacional (DO).
Administração por Objetivos (APO).
Cultura Organizacional.
Relações Humanas.

56 – Ludwing von Bertalanffy elaborou uma teoria
interdisciplinar para transcender os problemas exclusivos de cada
ciência e proporcionar princípios e modelos gerais para todas as
ciências envolvidas, de modo que as descobertas efetuadas em
cada uma pudessem ser utilizadas pelas demais, a qual foi
denominada Teoria __________________
a)
b)
c)
d)

Neoclássica.
Estruturalista.
Comportamental.
Geral do Sistema (TGS).

57 – Teoria que compara dois estilos opostos e antagônicos de
administrar: de um lado, um estilo baseado na teoria tradicional,
mecanicista e pragmática, e, de outro, um estilo baseado nas
concepções modernas a respeito do comportamento humano.
Essa descrição corresponde à Teoria
a)
b)
c)
d)
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Z, de William Ouchi.
X e Y, de Douglas Mc Gregor.
dos Dois Fatores, de Herzberg.
da Hierarquia das Necessidades, de Maslow.
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58 – Os aspectos abaixo estão relacionados a qual teoria?

63 – Os

•
•
•
•
•

Preocupação – eficiência máxima.
Ênfase – somente na estrutura organizacional.
Enfoque – sistema mecânico (sistema fechado).
Caráter da administração – abordagem simplista.
Abordagem da organização – organização formal.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Teoria da Crise.
Teoria Estruturalista.
Teoria da Burocracia.
Teoria da Transição e Mudança.

termos REENGENHARIA e BENCHMARK estão
relacionados respectivamente a

64 – Assinale a assertiva falsa, acerca das soluções emergentes

59 – “É o instrumento básico para a racionalização do trabalho
dos operários, com o qual o trabalho é executado melhor e mais
economicamente, por meio da divisão e subdivisão de todos os
movimentos necessários à execução de cada operação de uma
tarefa”. Descreveu-se o seguinte aspecto da Organização
Racional do Trabalho (ORT):
a)
b)
c)
d)

Supervisão Funcional.
Desenho de Cargos e Tarefas.
Padronização de Métodos e Máquinas.
Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos.

60 – A Teoria Clássica da Administração tem Henri Fayol como
seu fundador. Fayol salienta que toda empresa apresenta seis
funções. É correto afirmar que a função segurança relaciona-se
com
a)
b)
c)
d)

compra, venda e permutação.
controles, inventários, registros e etc.
produção de bens e serviços da empresa.
proteção e preservação dos bens e das pessoas.

61 – Considerando a Teoria Comportamental, em Administração, é verdadeira a afirmativa
a)

“Maslow estudou as Teorias X e Y de estilos antagônicos de
administrar”.
b) “A Teoria Y baseia-se na Teoria X realçada por modismos e
tendo o Japão como modelo”.
c) “A teoria X baseia-se em premissas modernas sem
preconceitos a respeito do ser humano”.
d) “A Teoria Y propõe um modelo participativo com valores
humanos e sociais na administração”.

62 – Considerando o Comando da Aeronáutica como uma
grande Organização e suas Unidades como departamentos, podese afirmar que o organograma abaixo indica uma
CMT. DA AERONÁUTICA
COMGAR

COMAR IV
SÃO
PAULO

BASE
S. Paulo
a)
b)
c)
d)

BASE
Santos

controle de qualidade e reestruturação da empresa.
reconstrução física da empresa e controle de qualidade.
reconstrução física e reconstrução funcional da empresa.
reconstrução da estrutura organizacional e padrão de
excelência.

COMAR VI
BRASÍLIA

BASE
Brasília

BASE
Anápolis

organização linear com departamentalização geográfica.
organização linear com departamentalização por cliente.
organização linear com departamentalização por projeto.
organização funcional com departamentalização por produto.

na Teoria Geral da Administração.
a)

Os programas de melhoria organizacional, em geral, iniciamse da base para a cúpula e se estendem ao longo prazo.
b) A qualidade total estende o conceito de qualidade para toda a
organização, não se restringindo ao nível operacional.
c) A reengenharia enfatiza a total substituição dos processos
empresariais por outros totalmente novos, e ainda, a
melhoria dos processo existentes.
d) Benchmarking é um processo contínuo de avaliar os
produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e
daquelas empresas que são reconhecidas como líderes
empresariais.

65 – Assinale a alternativa que possui um requisito (elemento)
que é pressuposto de fato e de direito do ato administrativo,
servindo-lhe de fundamento.
a)
b)
c)
d)

Forma
Motivo
Objeto
Finalidade

66 – A licitação permite à Administração não apenas a escolha
da melhor proposta, como também assegura igualdade de direitos
a todos os interessados. O texto faz alusão ao princípio da
a) igualdade.
b) legalidade.
c) impessoalidade.
d) probidade.

67 – Poder de fiscalização e correção exercido sobre a
Administração pelos órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, objetivando assegurar a conformidade de sua atuação
com os princípios que lhe são impostos pelo Ordenamento
Jurídico. Com base nesses elementos conceituais, pode-se definir o
a)
b)
c)
d)

controle interno da administração.
controle orçamentário da administração.
controle externo da administração.
controle da administração pública.

68 – Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna
do texto seguinte.
Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse
público decorre, dentre outros, o da _______________,
concernente à idéia de descentralização administrativa.
a)
b)
c)
d)

Página 9

autotutela
especialidade
impessoalidade
presunção de legitimidade
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69 – Na Administração Pública, os atos e provimentos
administrativos não são imputáveis ao funcionário que os pratica,
mas ao órgão ou entidade administrativa, de tal modo que ele é o
autor institucional do ato. O enunciado faz alusão ao princípio da
a)
b)
c)
d)

legalidade.
pessoalidade.
impessoalidade.
supremacia do interesse público.

a)
b)
c)
d)

70 – Sendo conhecedor dos conceitos e definições sobre
Controle da Administração Pública, encontre a opção verdadeira.
a)

A Administração Pública, considerando em sentido amplo,
sujeita-se a controle somente por parte do Poder Judiciário.
b) A instituição que desempenha importante papel no controle
da Administração Pública é o Ministério da Defesa.
c) Quanto ao órgão que o exerce, o controle pode ser
classificado em executivo e legislativo.
d) A finalidade do controle é assegurar que a Administração
atue em consonância com os princípios que lhe são impostos
pelo Ordenamento Jurídico.

71 – O Ordenador de Despesas da Base Aérea X, ao assinar
uma Ordem Bancária de Pagamento, realizou
a)
b)
c)
d)

um fato administrativo.
uma ilegalidade.
um ato administrativo.
um ato indiferente à Administração.

que tem por objetivo indicar que algumas
matérias, por estarem reservadas ao trato da lei em sentido
formal, não podem ser disciplinadas por medida provisória ou lei
delegada, exigindo, assim, a prévia aprovação pelo Poder
Legislativo. A qual princípio faz alusão o enunciado?
Isonomia.
Legalidade.
Reserva Legal.
Interesse Público.

Constituição pode ser classificada, quanto à sua
sistemática, em
ortodoxa ou eclética.
reduzida ou variada.
material ou formal.
flexível ou rígida.

74 – O artigo 20 da Constituição da República de 1988 enumera
os bens da União. Assinale a alternativa que não contém um bem
de domínio da União.
a)
b)
c)
d)

mar territorial
terras devolutas
rios de qualquer natureza
plataforma continental e zona econômica exclusiva

a)
b)
c)
d)

Ministro da Defesa.
Presidente da República.
Chefe do Estado Maior das Forças Armadas.
Comandante Militar com mais tempo de serviço.

77 – As despesas orçamentárias são classificadas em categorias
econômicas estruturadas em dois graus:
a)
b)
c)
d)

correntes e de capital.
fiscal e de investimentos.
pública e de seguridade social.
investimento e de seguridade social.

78 – Os créditos suplementares destinam-se a
amparar programas novos.
dar suporte às caudas orçamentárias.
atender despesas imprevisíveis e urgentes.
reforçar dotação existente no orçamento em vigor.

79 – O Princípio orçamentário que proíbe autorizações globais,
tanto de arrecadar receita quanto de realizar despesa é
denominado
a)
b)
c)
d)

Unidade.
Especificação.
Periodicidade.
Exclusividade.

80 – Dívida Ativa constitui-se em

73 – Uma

a)
b)
c)
d)

Flagrante delito durante a noite.
Inundação, por força das chuvas.
Prestar socorro, a qualquer tempo.
Por ordem judicial, durante a noite.

76 – O comando supremo das Forças Armadas é exercido pelo

a)
b)
c)
d)

72 – Princípio

a)
b)
c)
d)

75 – A Constituição Federal estabeleceu a inviolabilidade de
domicílio como cláusula pétrea, fixando a regra “a casa é asilo
inviolável do indivíduo.” Entretanto, a norma constitucional
agregou algumas exceções a essa regra. Marque a alternativa que
não constitui exemplo de tal exceção.

a) dívidas da União com terceiros.
b) dívidas de terceiros com a União, ou seja, débitos da Fazenda
Pública.
c) créditos de terceiros, não pagos no vencimento, inscritos em
registro próprio, após apuradas sua certeza e liquidez .
d) créditos da Fazenda pública, não pagos no vencimento,
inscritos em registro próprio, após apuradas sua certeza e
liquidez.

81 – Considerando o objeto da Contabilidade Pública, sabe-se
que alguns bens não integram o patrimônio dos órgãos da
Administração Pública, conseqüentemente, não são objeto de
relevação contábil. Indique a alternativa que contém um
exemplo desse bem.
a)
b)
c)
d)
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praça pública
prédio público
estoques públicos
bens de uso especial
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82 – Na Contabilidade Pública, a programação financeira se
realiza em três níveis:
a)
b)
c)
d)

STN, OSPF, UG
PPF, SAFI, SOF
PPF, OSPF, STN
SIAFI, SOF, STN

a)
b)
c)
d)

83 – Pela IN/STN nº 10, de 6 de setembro de 1988, implantouse a “conta única” do Tesouro Nacional que é mantida pela(o):
a)
b)
c)
d)

somente privado.
público, privado e misto.
somente público e privado.
privado e misto.

balancete.
livro caixa.
livro diário.
gráfico em T.

balancete.
balanço patrimonial.
DRE – Demonstração Resultado do Exercício.
DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

a)
b)
c)
d)

a)

Alunos – CodAluno;
Matérias – CodMatéria;
Freqüências – CodAluno; e
Notas – CodAluno, CodMatéria.

d) Alunos – CodAluno;
Matérias – CodMatéria;
Freqüências – CodAluno, CodMatéria; e
Notas – CodAluno, CodMatéria.

88 – Complete as lacunas e selecione a alternativa correta.
I- _____ destina-se ao financiamento da Seguridade Social.
II- _____ é de competência estadual, e sua alíquota
(porcentagem) varia em função do tipo da mercadoria, do
destino ou origem.
PIS – ICMS
ICMS – PIS
COFINS – PIS
COFINS – ICMS

Alunos – CodAluno;
Matérias – CodAluno; e
Freqüências – CodAluno.

b) Alunos – CodAluno;
Matérias – CodMatéria; e
Notas – CodAluno, CodMatéria, CodFrequencia.
c)

PEPS.
UEPS.
Preço Específico.
Custo Médio Ponderado Móvel.

Diário.
Razão.
de Conta Corrente.
LALUR.

92 – A Escola do Futuro vai montar um controle de notas e
freqüências em matérias extracurriculares. Que campo(s)
deveria(m) compor a chave primária em cada tabela para que, ao
final do curso, se obtenha a nota do aluno e sua freqüência, sem
repetição de dados?

critérios poderão ser utilizados para avaliação do
estoque. O critério que atribui ao estoque os custos mais recentes
recebe a expressão:

a)
b)
c)
d)

Escrituração, técnica, Patrimônio
Contabilidade, técnica , Patrimônio
Patrimônio, empresas, contabilidade
Contabilidade, escrituração, Patrimônio

Livro que permite o controle do movimento de cada
Conta do Plano de Contas, separadamente, é o

87 – Vários

a)
b)
c)
d)

a alternativa que completa corretamente a

91 – O

86 – Demonstração que evidencia o Resultado que a empresa
obteve (Lucro ou Prejuízo), no desenvolvimento de suas
atividades, durante um determinado período, geralmente igual a
um ano.
a)
b)
c)
d)

90 – Assinale

a)
b)
c)
d)

85 – Uma relação de Contas extraídas do livro Razão (ou de
Razonetes), com seus saldos devedores ou credores, pode ser
chamado de
a)
b)
c)
d)

Triplicata
Nota Explicativa
DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
DOAR – Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

seguinte frase:
_________ é uma ciência que possibilita, por meio de sua(s)
________, o controle permanente da(o) ________ das empresas.

Banco do Brasil
Banco Central do Brasil
Caixa Econômica Federal
Secretaria da Receita Federal

84 – As empresas podem ser constituídas de capital(is)
a)
b)
c)
d)

89 – A Empresa X emitiu esclarecimentos que complementam
suas Demonstrações Financeiras. A Empresa usou uma
________________.

93 – Qual é alternativa de propriedade de campo que permite a
inserção automática de um determinado valor, que pode ser
modificado, para cada registro criado?
a)
b)
c)
d)
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Validação.
Valor padrão.
Autonumeração.
Máscara de entrada.
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94 – Qual é o procedimento para se habilitar uma proteção de
tela no Windows?
a)

Iniciar; Painel de Controle, Aparência e Temas, na guia
Plano de Fundo, escolher uma imagem e clicar em OK.
b) Iniciar; Painel de Controle, Aparência e Temas, Propriedades
do Vídeo, na guia Temas escolher o tema e clicar OK.
c) Botão auxiliar do mouse em qualquer área livre no desktop;
Propriedades de Vídeo, na guia Proteção de Tela, escolher a
opção desejada e clicar em OK.
d) Botão principal do mouse em qualquer área livre no desktop,
Propriedades de Vídeo; na guia proteção de Tela, escolher a
configuração tamanho da tela e clicar OK.

95 – O Soldado José, da Seção de Comando do Esquadrão de
Intendência, após digitar um documento, teve sua atenção
chamada por ter deixado um erro no texto: onde deveria constar
Ten Cel Brabus estava Tem Cel Brabus. Que recurso do Word
poderia ter causado esta confusão?
a)
b)
c)
d)

Corretor Ortográfico.
Assistente do Word.
Autocorreção.
Dicionário.

prestador de serviços, ocorreu a inscrição, em restos a pagar, do
empenho necessário para custear os serviços, em virtude da
impossibilidade de pagamento do compromisso no ano em curso.
No ano subseqüente à prestação do serviço, a Administração não
realizou o pagamento. O contratado também não reclamou a
dívida, vindo a fazê-lo somente no ano posterior, ou seja, dois
anos depois da prestação dos serviços, quando a inscrição do
empenho em restos a pagar já havia sido cancelada. À luz do
Dec. nº 93.872/86, a Administração, ao efetuar o pagamento após
a reclamação, o fez à conta
a) do orçamento em que estava autorizada a despesa.
b) do orçamento vigente na ocasião do pagamento e na rubrica
“Despesa de Exercícios Anteriores”.
c) do orçamento em que estava autorizada a despesa e na
rubrica “Despesa de Exercícios Anteriores”.
d) do orçamento vigente na ocasião do pagamento, sem onerar
a rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”.

100 – Identifique a alternativa incorreta quanto aos conceitos e
definições de Escrituração Contábil.

96 – O tipo mais utilizado de filtragem pode ser aplicado a
tabelas e consultas a partir de critérios simples. Serve para exibir
apenas registro cujo valor do campo selecionado seja igual ao
valor do registro em que se encontra o cursor.
a)
b)
c)
d)

99 – Em uma contratação firmada entre a Administração e um

a)
b)
c)

Toda vez que aumentar o Ativo, debita-se a respectiva conta.
O meio pelo qual se processa a escrituração denomina-se lançamento.
O método utilizado para escrituração dos atos e fatos
administrativos é somente o Método das Partidas Dobradas.
d) Todos os fatos administrativos que envolvem entradas e
saídas de dinheiro são registrados no livro Caixa.

seleção
formulário
exclusão de seleção
classificação avançada

97 – Qual é o recurso do Word 2000 que pode ser utilizado
como um prático documento, como uma pesquisa ou cronograma
que os usuários podem preencher em seus computadores ou
imprimir. São versáteis e podem ser usados em uma rede.
a)
b)
c)
d)

Estilo
Macro
Modelo
Formulário Eletrônico

98 – Efetue

o lançamento abaixo e assinale a alternativa que
apresenta o tipo de fórmula a ser utilizado.
Venda de uma mesa por R$500,00 com as seguinte condições:
• (a) recebimento, no ato, da importância de R$100, 00, em
dinheiro;
• (b) recebimento do restante em quatro parcelas mensais e
iguais no valor de R$100,00 cada uma.
a)
b)
c)
d)

1ª Fórmula
2ª Fórmula
3ª Fórmula
4ª Fórmula
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