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Cargo: Supervisor Administrativo 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

 

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com Idalberto Chiavenato em Introdução a Teoria 
Geral da Administração, a  Habilidade Conceitual consiste... 
a) Em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e  equipamentos 

necessários para o desempenho de tarefas específicas, por 
meio da experiência e educação. É muito importante para o 
nível operacional. 

b) Na capacidade e facilidade para trabalhar com pessoas, 
comunicar, compreender suas atitudes e motivações e liderar 
grupos de pessoas. 

c) Na capacidade de compreender a complexidade da 
organização como um todo e o ajustamento do 
comportamento de suas partes. Essa habilidade permite que 
a pessoa se comporte de acordo com os objetivos da 
organização total e não apenas de acordo com os objetivos e 
as necessidades de seu departamento ou grupo imediato. É 
muito importante para o nível institucional. 

d) Em demonstrar o conhecimento sobre um departamento 
especifico e sobre ele ter domínio total, independente de co-
relacionamento com outros setores. É muito importante para 
que tudo ande bem na gestão de um modo geral, uma vez 
que se cada setor estiver bem, tudo se completa.  

 
18. Assinale a alternativa FALSA. 
a) A história da Administração é recente. No decorrer da história 

da humanidade, a Administração se desenvolveu com uma 
lentidão impressionante. Somente a partir do século XX é que 

ela surgiu e apresentou um desenvolvimento de notável 
pujança e inovação.  

b) Nos dias de hoje a sociedade típica dos países desenvolvidos 
é uma sociedade pluralista de organizações, na qual a maior 
parte das obrigações sociais (como a produção de bens ou 
serviços em geral) é confiada a organizações (como 
indústrias, universidades e escolas, hospitais, comércio, 
comunicações, serviços públicos etc.) que são administradas 
por dirigentes para se tornar mais eficientes e eficazes. 

c) No final do século XIX, contudo, a sociedade era 
completamente diferente. As organizações eram poucas e 
pequenas: predominavam as pequenas oficinas, artesãos 
independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos 
(como médicos, advogados, que trabalhavam por conta 
própria), o lavrador, o armazém da esquina etc.  

d) O trabalho sempre existiu na história da humanidade. As 
organizações e sua administração é um capítulo que teve seu 
início com as primeiras civilizações. 

 
19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira para 
responder essa questão, sobre as ênfases na administração. 

1- Ênfase na estrutura ( ) é o foco das teorias que 
consideram a Administração uma 
ciência aplicada na racionalização e 
no planejamento das atividades 
operacionais, como no caso da 
Administração Científica. 

2- Ênfase nas 
pessoas 

( ) é o foco das teorias que 
consideram a Administração uma 
ciência que cuida da aplicação bem-
sucedida da tecnologia na atividade 
organizacional, como no caso da 
Teoria da Contingência. 

3- Ênfase nas tarefas ( ) é o foco das teorias que 
consideram a Administração uma 
ciência que cuida da configuração e 
estruturação das organizações, como 
no caso da Teoria Clássica e Teoria 
da Burocracia. 

4- Ênfase na 
tecnologia 

( ) é o foco das teorias que 
consideram a Administração uma 
ciência que busca a adequação das 
organizações às demandas e 
situações que ocorrem em seu 
contexto externo, como no caso da 
Teoria de Sistemas e Teoria da 
Contingência.   

5- Ênfase no ambiente (   ) é o foco das teorias que 
consideram a Administração uma 
ciência aplicada sobre as pessoas e 
suas atividades dentro das 
organizações, como no caso da Teoria 
das Relações Humanas e Teoria 
Comportamental. 

Em que ordem ficou a segunda coluna? 
a) 2 – 1 – 5 – 3 – 4  
b) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
c) 4 – 3 – 2 – 5 – 1  
d) 5 – 1 – 3 – 2 – 4  
 
20. Quais são os princípios constitucionais, elencados no artigo 
37 da Carta Magna que a administração pública deve obedecer? 
a) Viabilidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e 

legalidade. 
b) Legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e 

publicidade. 
 
 



3 
 

21. Complete: 
 
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter _____________, 
_____________ ou de ________________________, dela não 
podendo constar _____________, _____________ ou 
____________________ que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 
a) Educativo, informativo ou de orientação pública - nomes, 

símbolos ou imagens. 
b) Educativo, informativo ou de ilustração social - nomes, 

símbolos ou imagens. 
c) Educativo, informativo ou de orientação social – símbolos, 

imagens ou partido. 
d) Educativo, informativo ou de orientação social - nomes, 

símbolos ou imagens. 
 
22. Complete: 
Ressalvados os casos especificados na legislação, 
___________, ___________, __________ e ___________ serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes. 
a) As compras, construções, serviços, e alienações. 
b) As obras, concursos, compras e alienações. 
c) As obras, serviços, compras e alienações. 
d) As obras, serviços, compras e construções. 
 
23. Assinale a alternativa FALSA: 
a) É garantido ao servidor público em geral o direito à livre 

associação sindical. 
b) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica. 
c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão. 

d) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

 
24. As afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
a) A investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração. 

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

c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas 
ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira. 

d) As funções de confiança, serão exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se às atribuições de relevante serviço público.   

 
25. Assinale a alternativa VERDADEIRA: 
a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

b) Não é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 

c) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 

d) Não é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.  
 

26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposições, EXCETO: 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 

ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 

emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

c) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade 
de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma da letra 
anterior. 

d) Nos casos que exijam o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço não será contado para 
qualquer finalidade.  

 
27. Complete. 
Os servidores abrangidos pelo RPPS - Regime Próprio de 
Previdência Social serão aposentados compulsoriamente.... 
a) Aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 
b) Aos setenta anos de idade, com proventos integrais. 
c) Aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição. 
d) Aos setenta e cinco anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. 
 
28. Qual é o prazo da validade das propostas na licitação 
modalidade Pregão, se não estiver fixado no edital? 
a) 30 dias. 
b) 60 dias. 
c) 90 dias. 
d) 120 dias. 
 
29. Assinale a alternativa FALSA.  
Para fins de desempate, em igualdade de condições, será 
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) Produzidos no País. 
b) Produzidos ou prestados por empresas de Capital Nacional. 
c) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
d) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
 
30. Complete: 
As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
__________________ precedidas de licitação. 
a) Obrigatoriamente 
b) Preferencialmente  
c) Necessariamente 
d) Preliminarmente 
 
31. De acordo com o artigo 6o  da Lei 8.666/93, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira para responder a 
questão.  

I - Obra  (  )  toda transferência de domínio de bens a 
terceiros; 

II - Serviço  ( ) toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; 

III - Compra  ( ) toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por 
execução direta ou indireta; 

IV -
 Alienação  

( )  toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais; 
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Em que ordem ficou a segunda coluna? 
a) IV – III – I – II  
b) III – IV – I – II  
c) IV – III – II – I  
d) II – IV – III – I  
 
32. Segundo disposições na Lei 8.666/93, assinale a alternativa 
FALSA. 
a) A infringência do disposto no artigo 7º implica a nulidade dos 

atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

b) Será computado como valor da obra ou serviço, para fins de 
julgamento das propostas de preços, a atualização monetária 
das obrigações de pagamento, desde a data final de cada 
período de aferição até a do respectivo pagamento. 

c) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de determinada 
obra executada. 

d) O disposto no artigo 7º aplica-se também, no que couber, aos 
casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 
33. São requisitos básicos para investidura em cargo público, 
EXCETO:  
a) A quitação com as obrigações civis e militares;  
b) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
c) A idade mínima de dezoito anos;  
d) Aptidão física e mental. 
 
34.  São formas de provimento de cargo público EXCETO:  
a) Nomeação; promoção;  
b) Ascensão; transferência 
c) Readaptação; reversão;  
d) Reintegração; recondução. 
 
35. Qual é o prazo para o servidor empossado em cargo público 
entrar em exercício, contados da data da posse? 
a) 10 dias 
b) 15 dias 
c) 20 dias 
d) 30 dias 
 
36. Complete. 
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período 
de ____________ meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo. 
a) 12 (doze) 
b) 18 (dezoito) 
c) 24 (vinte e quatro)  
d) 36 (trinta e seis) 
 
37. A despesa está classificada nas seguintes categorias 
econômicas:  DESPESAS CORRENTES e DESPESAS DE 
CAPITAL. As despesas de Capital são, EXCETO: 
a) Transferências Correntes  
b) Transferências de Capital 
c) Investimentos 
d) Inversões Financeiras 
 
38. Não se classifica como Inversões Financeiras as dotações 
destinadas a: 
a) Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização. 
b) Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou 

entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do capital. 

c) Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas 
que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive 
operações bancárias ou de seguros. 

d) Obras de reforma e ampliação de próprios.  
 

39. O ex-prefeito foi condenado a restituir importância apurada 
pelo Tribunal de Contas, consistente em despesas impróprias. A 
não devolução dentro do exercício financeiro ensejará a inscrição 
em... 
a) Dívida Ativa Tributária. 
b) Dívida Ativa Não Tributária. 
c) Pendências Judiciais  
d) Restos a Receber.  
 
40. Os créditos adicionais classificam-se em, EXCETO: 
a) Suplementares, os destinados a reforço de dotação 

orçamentária; 
b) Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica; 
c) Ordinários aqueles já contemplados no orçamento vigente e 

que devem ser remanejados.  
d) Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 

imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 




