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01. Assinale a única opção cujas palavras completam 

corretamente as lacunas da sentença: 

“O amor às vezes quer um __________ , pois o 

coração sofre toda vez que o sentimento ameaça 

_________. É que os amantes, com suas __________ 

, navegam mares revoltos pelas ___________ 

emocionais, mares difíceis de __________ .” 
 

(A) remanço, recrudecer, suscetibilidades, proscelas, 

singrar; 

(B) remansço,  recrudescer, sussetibilidades,  prosselas, 

cingrar; 

(C) remanso,  recrudecer,  sucetibilidades,  procelas,  

singrar; 

(D) remanso, recrudescer, suscetibilidades, procelas, 

cingrar; 

(E) remanso, recrudescer, suscetibilidade, procelas, 

singrar. 
 

02. Analise as assertivas e depois responda à questão 

proposta. 

I. De acordo com a recente reforma ortográfica, a 

palavra “heroi” perdeu o acento agudo que 

ostentava. 

II. A palavra “Luís” recebe acento agudo, pois se 

trata de uma oxítona terminada em “is”. 

III. “Até” é palavra que recebe acento por ser uma 

monossílaba tônica terminada em “e”.   
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as estão corretas; 

(E) todas as estão incorretas. 
 

03. Em face do uso dos porquês, assinale a única opção 

cujo período ostente emprego correto:  

(A) “Por quê Deus permite que as mães vão-se 

embora?” (Carlos Drummond de Andrade); 

(B) Noel Rosa explicou o porquê: "Roupa preta é 

vaidade/ para quem se veste a rigor/ o meu luto 

é a saudade/ e a saudade não tem cor"; 

(C) “Estou-me a vir/e tu como é que te tens por 

dentro?/Porquê não te vens também?” (Caetano 

Veloso); 

(D) “Não sei porque você se foi, tantas saudades eu 

senti.” (Tim Maia); 

(E) “Eu sem você/Não tenho por quê/Sem você, 

não sei nem chorar.” (Vinicius de Moraes).  

04. Todas as palavras são formadas por aglutinação na 

opção: 

(A) aguardente, girassol, foto;  

(B) desleal, planície, cobalto; 

(C) água-viva, amoníaco, alface; 

(D) embora, Fonseca, planalto; 

(E) cooptar, micro-ondas, contralto.  
 

05. Considerando as hipóteses de incidência do acento 

grave (denotativo da crase), analise as assertivas e 

depois responda à questão proposta. 

I. Voltei à Curitiba dos pinheiros, do leite quente 

e da polaquinha de Dalton!  

II. Daí à César o que é de César e a Deus o que é 

de Deus! 

III. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto 

à ti.      
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as assertivas estão corretas; 

(E) todas as assertivas estão incorretas. 
 

06. “Depois do café, Paulinho pegava o papel do 

embrulho, alisava, cortava as partes amassadas e 

esticava o barbante, sempre sob o olhar curioso do 

irmão Francisco. Paulinho fazia pipas e vendia pela 

vizinhança, ganhando o dinheirinho que, segundo ele, 

seria usado para comprar uma camisa do Atlético 

Paranaense”.  

Sintaticamente, os trechos sublinhados devem ser 

classificados, respectivamente, como:  

(A) Adjunto adverbial de tempo, oração 

coordenada sindética aditiva, objeto direto, 

complemento nominal; 

(B) Adjunto adnominal, oração subordinada 

substantiva aditiva, objeto direto, complemento 

nominal; 

(C) Aposto explicativo, oração coordenada 

assindética, objeto direto, predicativo do objeto;  

(D) Aposto explicativo, oração subordinada adverbial 

de modo, objeto indireto, predicativo do objeto; 

(E) Adjunto adverbial de causa, oração coordenada 

sindética causal, objeto direto, agente da passiva.   
 

07. “Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei 

alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. 

Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer 

uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o 

Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. 

Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria 

estar no lugar de quem me venceu."  
(Darcy Ribeiro) 

 

Quanto ao trecho NÃO se pode afirmar que: 

(A) a oração “alfabetizar as crianças brasileiras” 

deve ser classificada como subordinada 

substantiva objetiva direta reduzida de 

infinitivo; 

 

PORTUGUÊS 
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(B) apresenta sujeito indeterminado evidenciado 

pelo uso da partícula “se”, apassivadora do 

sujeito;  

(C) em “Mas os fracassos são minhas vitórias”, 

tem-se conjunção adversativa; 

(D) “Tentei fazer uma universidade séria” - no 

período, o verbo “tentar” é transitivo direto;  

(E) “... os fracassos são minhas vitórias” - no 

período, o verbo “ser” é de ligação.  

 

08. Assinale a única opção que apresenta uso de vocativo. 

(A) O São Francisco lá pras bandas da Bahia diz 

que - dia, menos dia - o sertão vai se acabar.  

(B) Tudo que a gente precisa é isto: fé em Deus e 

pé na tábua! 

(C) Ainda que eu falasse a língua dos homens e 

falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada 

seria.  

(D) Ó minha amada, que olhos os teus! 

(E) A Constituição cidadã - promulgada naquela 

manhã de cinco de outubro - previa novos 

direitos e, mais do que isso, restaurava a 

esperança!  
 

09. Considerando as normas afetas à Regência Verbal, 

analise as assertivas e responda à questão proposta. 

I. Eu nunca namoraria com uma médica! 

II. Receosa, Nayara gostou do vinho e depois 

declarou: “ele é ácido demais!”  

III. Assisti o filme sentado numa poltrona 

desconfortável!    

 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas estão corretas; 

(E) todas estão incorretas. 
 

10. Dadas as ocorrências, assinale aquela que estiver 

em desacordo com as normas gramaticais atinentes 

à Regência Nominal:  

(A) Raul é incapaz de fazer um gesto grosseiro.  

(B) Os estudantes fizeram apologia da maconha e 

foram corretamente admoestados. 

(C) Teu comportamento é passível de multa.  

(D) Celso é versado em Química.  

(E) O aluno dedicado conseguiu um triunfo sobre a 

insípida cartilha. 

 

 

 

 

11. O Recurso Orçamentário Público é estabelecido por 

parâmetros da: 

(A) Lei do Plano Diretor; 

(B) Lei de Diretrizes e Bases; 

(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

(D) Lei de Licitações; 

(E) Lei de Concessão. 

 

12. Em relação à Improbidade Administrativa assinale 

(V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Não é caracterizada pela violação dos princípios 

da moralidade. 

(   ) Não é um ato criminável que atenta aos 

princípios da Administração Pública. 

(   ) As penalidades envolvem ressarcimento do dano, 

multa, perda do que foi obtido ilicitamente, perda 

da função pública, suspensão dos direitos 

políticos. 

(   ) É caracterizada por enriquecimento ilícito na 

função exercida. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) F, F, V, F; 

(B) F, F, V, V; 

(C) F, V, V, F; 

(D) V, F, V, F; 

(E) V, V, F, F. 

 

13. “Política fiscal é administração das receitas e 

despesas do governo.” 

Podemos afirmar que: 

I. Se a receita é menor que a despesa, temos 

superávit orçamental.  

II. Tal política não afeta o nível de demanda ao 

influir na renda disponível que os indivíduos 

poderão destinar para consumo e poupança. 

III. Se a despesa é maior que a receita temos déficit 

orçamental. 

IV. Diminuição da carga tributária é uma política 

fiscal restritiva, pois estimula as despesas de 

consumo e investimento. 

 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I é correta; 

(B) apenas II é correta; 

(C) apenas III é correta; 

(D) apenas I e III são corretas; 

(E) apenas II, III e IV são corretas. 

 

14. Em se tratando de convênio e contrato, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

(A) O convênio é o acordo que tem por partes órgãos, 

entidades da Administração e organizações 

particulares. Os objetivos não são recíprocos e 

não há cooperação mútua. 

(B) No contrato, o interesse das partes é diverso, pois 

a Administração objetiva a realização do objeto 

contratado e ao particular, interessa o valor do 

pagamento correspondente. 

(C) No convênio os interesses das partes são 

convergentes; no contrato são opostos. 

(D) Convênio é o instrumento formal que disciplina a 

transferência de recursos públicos da União para 

os Estados, Municípios, etc. 

(E) O convênio é um instrumento de que o Poder 

Público se utiliza para associar-se com outras 

entidades públicas ou privadas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit
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15. “Na abordagem tradicional, distinguem-se cinco 

grupos de processos no desenvolvimento de um 

projeto.” 

São eles: 

(A) definição, abordagem, análise, finalização, 

participação; 

(B) dimensão, planejamento, estratégia, associação, 

concretização; 

(C) organização, sistematização, conceito, conclusão, 

burocratização; 

(D) controle, descentralização, administração, proces-

samento e execução; 

(E) iniciação, planejamento, execução, controle, 

encerramento. 

 

16. Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) A teoria Comportamental tem ênfase nas pessoas. 

(   ) A teoria da Burocracia tem ênfase na estrutura. 

(   ) A teoria da Contingência tem ênfase no ambiente 

e tecnologia. 

(   ) A teoria da Administração Científica tem ênfase 

nas tarefas. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) V, V, V, V; 

(B) V, V, F, F; 

(C) F, V, F, V; 

(D) F, F, V, V; 

(E) V, F, V, F. 

 

17. Segundo Fayol, em sua teoria clássica da 

administração, as funções básicas de qualquer 

empresa são: 

(A) organizacionais, burocráticas, financeiras, 

tecnológicas; 

(B) técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, 

contábeis e administrativas; 

(C) científicas, contábeis, financeiras, técnicas, 

estruturais, comerciais; 

(D) administrativas, funcionais, de coordenação, de 

planejamento, de controle: 

(E) orçamentárias, financeiras, tecnológicas, 

estruturais, organizacionais. 

 

18. Em relação ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI) é 

INCORRETO afirmar que: 

(A) é um sistema contábil que tem por finalidade 

realizar todo o processamento, controle e 

execução financeira, patrimonial e contábil do 

governo federal brasileiro; 

(B) uma de suas principais vantagens é a 

descentralização da entrada, consulta, execução 

orçamentária, financeira e patrimonial da União, 

sem controle e supervisão da Secretaria do 

Tesouro Nacional; 

(C) os documentos de entrada de dados no Siafi 

dividem-se em de natureza orçamentária e 

financeira; 

(D) o acesso para registro de documentos ou para 

consultas no SIAFI somente será autorizado após 

o prévio cadastramento e habilitação dos 

usuários; 

(E) as Unidades Gestoras registram seus documentos 

e o SIAFI efetua automaticamente todos os 

lançamentos contábeis necessários para se ter 

conhecimento atualizado das receitas, despesas e 

disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional. 

 

19. A Teoria Geral da Administração começou com a 

ênfase nas tarefas, de Taylor. A seguir, a preocupação 

básica passou para a ênfase na estrutura com a teoria 

clássica de Fayol e com a teoria burocrática de: 

(A) Adam Smith; 

(B) William Dickson; 

(C) Chester Barnard; 

(D) Max Weber; 

(E) Idalberto Chiavenato. 

 

20. “Abordagem sistêmica é uma metodologia que busca 

conjugar conceitos de diversas ciências a respeito de 

determinado objeto de pesquisa. É baseada na idéia 

de que um determinado objeto de estudo possui 

diversas dimensões e facetas que podem ser estudadas 

e entendidas por diversas ciências e que conceitos e 

princípios emanados de diferentes ciências podem ser 

empregados no estudo e compreensão de determinado 

fenômeno por determinada ciência.” 

Podemos afirmar que: 

(A) Segundo essa teoria, os sistemas  podem ser 

compreendidos plenamente apenas pela análise 

separada e exclusiva de cada uma de suas partes. 

(B) Não se baseia na compreensão da dependência 

recíproca de todas as disciplinas e da necessidade 

de sua integração.  

(C) Dentre as ciências que adotam essa abordagem, 

podemos citar: Administração, Contabilidade, 

Economia, Sociologia, Antropologia. 

(D) Os diversos ramos do conhecimento  passaram a 

tratar seus objetivos de estudos isoladamente. 

(E) Não é uma maneira de resolver problemas sob o 

ponto de vista da Teoria Geral de Sistemas. 

 

21. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo 

o processo decisório: 

(   ) No nível estratégico, na maioria das 

organizações, é elaborado pelo seu mais alto 

escalão hierárquico, o mesmo deverá contemplar 

uma série de decisões que deverão ser tomadas 

nos demais níveis hierárquicos da organização. 

(   ) No nível tático tem como principal objetivo  de 

traduzir as decisões estratégicas em ações efetivas 

a serem implementadas pelos mais diversos 

setores da organização. Desta forma, o nível 

tático tem seu foco mais específico. No nível 

tático, existe um menor nível de incerteza para as 

tomadas de decisões. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_do_Tesouro_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_do_Tesouro_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taylor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fayol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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(   ) No nível operacional é a curto prazo. As decisões 

do nível operacional, por serem relativamente 

fáceis, são revistas a todo o momento, quando 

necessárias, exatamente ao contrário do que 

ocorre com as decisões táticas e, de modo 

especial, com as decisões estratégicas. 

(   ) O processo decisório dentro das organizações 

está tão presente, mas nunca se confunde 

administração com tomada de decisão. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) F, F, F, V; 

(B) F, V, F, V; 

(C) V, F, V, F; 

(D) V, V, V, F; 

(E) V, F, F, F. 

 

22. Sobre formulário, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Formulário é qualquer documento impresso, 

previamente elaborado dentro de determinadas 

técnicas e em obediência a padrões pré-

estabelecidos, objetivando conterem espaços 

denominados "campos" certo número de 

informações. 

(B) Nenhum formulário deve ser encarado como um 

documento isolado; mas como um elo na cadeia 

de informações de uma empresa e, como tal, um 

meio eficiente de comunicação. 

(C) As características básicas que definem um 

formulário são a padronização e a adequação ao 

fluxo, ou seja, à rotina do formulário. 

(D) Na elaboração de um projeto de formulário, os 

seguintes aspectos não devem ser analisados: 

necessidade, determinação da função e do 

conteúdo, desenho e texto, quantidade de vias, 

formato, papel (dimensão, peso e cor) e 

instruções para o preenchimento. 

(E) A atividade de organização e métodos, fornece os 

subsídios para a elaboração e o controle dos 

formulários. 

 

23. “Nos dias atuais, as empresas necessitam, para o 

perfeito desempenho de suas múltiplas atividades, de 

um sem-número de informações, cujo valor está 

diretamente relacionado com os veículos que as 

transmitem. Assim, informações corretas prestadas de 

um modo ineficiente terão o mesmo valor funesto que 

informações incorretas prestadas eficientemente. 

Desse modo, nas empresas de hoje, onde a velocidade 

da informação é fator de sucesso para a tomada de 

decisões, essas informações são adquiridas, 

transmitidas e preservadas por meio de documentos 

previamente estudados e perfeitamente identificados 

com os fins para os quais se destinam. Esses 

documentos são, genericamente, denominados 

Manuais.” 

Podemos afirmar que: 

(A) Manual do Usuário tem como função apresentar a 

estrutura formal de uma empresa por meio da 

definição clara, racional e objetiva de autoridade, 

responsabilidade, atividades; 

(B) Manuais são conjuntos de normas para 

burocratizar o processo administrativo e 

organizacional; 

(C) Manual de Normas e Procedimentos de trabalho 

tem como função proporcionar a integração de 

um novo funcionário à empresa buscando 

motivação e compreensão da organização, 

deixando claro direitos e obrigações; 

(D) Manual de Organização ou Regimento Interno é 

um conjunto de instruções escritas, elaborado 

para destacar em todos os seus detalhes a rotina a 

ser seguida de uma função especifica; 

(E) Manual de Políticas e Diretrizes descreve as 

políticas da organização que devem ser seguidas 

por executivos e funcionários durante o processo 

de tomada de decisões. 

 

24. “A departamentalização é a prática de agrupar 

atividades e recursos em unidades organizacionais, 

seguindo um critério de homogeneidade entre eles, 

visando a uma adequação da estrutura organizacional 

com sua dinâmica de ação mais eficiente.” 

Esta é uma teoria iniciada por: 

(A) Peter Drucker; 

(B) Henry Fayol; 

(C) Idalberto Chiavenato; 

(D) Frederick Taylor; 

(E) Henry Ford. 

 

25. “A Departamentalização tem objetivos, que deverão 

ocorrer por meio de procedimentos apropriados.” 

São eles: 

(A) agregação, controle, coordenação, enquadra-

mento, processos; 

(B) posicionamento, estrutura, autocontrole, desen-

volvimento; 

(C) estruturação, segregação, produção, conhe-

cimentos; 

(D) abordagem, sistemas, produtividade, ênfase; 

(E) políticas, economia, interação, divisão. 

 

26. “Organograma é a representação gráfica da 

estrutura formal de uma organização.” 

Marque as (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Os organogramas mostram como estão dispostas 

unidades funcionais, a hierarquia e as relações de 

comunicação existentes entre estes. 

(   ) Em um organograma vertical, quanto mais alto 

estiver o órgão, maior a autoridade e a 

abrangência da atividade. 

(   ) A ligação hierárquica entre os membros de uma 

organização é representada por linhas verticais, 

linhas laterais, e caixas que representam os 

departamentos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_e_m%C3%A9todos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_organizacional
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(   ) Além de facilitar a todos conhecer como 

funcionam as relações da empresa e sua estrutura, 

permite inclusive, identificar alguns problemas 

ou, oportunidades de melhorias, através de sua 

análise. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) F, F, V, V; 

(B) F, V, F, V; 

(C) V, V, V, V; 

(D) V, F, V, F; 

(E) F, V, V, F. 

 

27. Em relação a Fluxogramas, podemos dizer que:  

I. Designa uma representação gráfica de um 

determinado processo ou fluxo de trabalho, 

efetuado geralmente com recurso a figuras 

geométricas normalizadas e as setas unindo essas 

figuras geométricas.  

II. Por meio desta representação gráfica é possível 

compreender de forma rápida e fácil a transição 

de informações ou documentos entre os 

elementos que participam no processo em causa. 

III. É uma das sete ferramentas da qualidade. Muito 

utilizada em fábricas e industrias para a 

organização de produtos e processos. 

IV. É uma padronização na representação dos 

métodos e os procedimentos administrativos; 

 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I é correta; 

(B) apenas II e IV são corretas; 

(C) apenas I e III são corretas; 

(D) apenas II, III e IV são corretas; 

(E) todas são corretas. 

 

28. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Layout é a definição do arranjo físico de todas as 

instalações, máquinas e equipamentos e todo o 

pessoal da produção.  

(   ) O layout é a melhor utilização do espaço 

disponível que resulte em um processamento 

mais efetivo, através da menor distância, no 

menor tempo possível. 

(   ) São três os tipos básicos de layout: posicional, 

funcional e linear. 

(   ) O layout não está relacionado ao estudo das 

condições humanas de trabalho. Percebemos 

então que é somente uma disposição racional das 

máquinas que assegure o funcionamento de uma 

linha de usinagem sem retrocessos e com 

mínimas distâncias. 

 

A sequência correta é: 

(A) V, V, V, F; 

(B) V, F, V, F; 

(C) F, V, F, V; 

(D) F, F, V, V; 

(E) V, V, V, V. 

29. Com relação aos Sistemas de Informações Gerenciais, 

pode-se afirmar: 

(A) Não são instrumentos para o processo decisório; 

(B) Podem trazer os seguintes benefícios para as 

empresas: redução dos custos das operações, 

melhoria no acesso às informações, 

proporcionando relatórios mais precisos e 

rápidos, com menor esforço, melhoria na 

produtividade; 

(C) Na geração de informações rápidas, para o 

processo de tomada de decisão não garante uma 

estruturação de gestão diferenciada, resultando 

em prejuízos sobre as demais empresas; 

(D) São uma série de elementos ou componentes 

inter-relacionados que coletam (entrada), 

manipulam e armazenam (processo), disseminam 

(saída) os dados e informações e sem necessidade 

de um mecanismo de feedback; 

(E) Agrupam, mas não sintetizam os dados das 

operações da organização para facilitar a tomada 

de decisão pelos gestores da organização 
 

30. Sobre gestão de qualidade, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

(A) Auxiliam numa maior capacitação dos 

colaboradores, melhoria dos processos internos, 

monitoramento do ambiente de trabalho, 

verificação da satisfação dos clientes, com 

consciência de que a sua trajetória deve ser 

reavaliada periodicamente; 

(B) Estratégia de administração orientada a criar 

consciência da qualidade em todos os processos 

organizacionais; 

(C) Não permite avaliar as conformidades determi-

nadas pela organização por meio de processos 

internos; 

(D) Aumenta a satisfação e a confiança dos clientes, 

reduz custos internos, aumenta produtividade, 

melhoria na imagem e nos processos 

continuamente, fácil acesso a novos mercados, 

sustentabilidade; 

(E) Compõe-se de diversos estágios, como por 

exemplo, o planejamento, a organização, o 

controle e a liderança. 
 

31. Os poderes Administrativos são inerentes à 

Administração Pública e possuem caráter instrumental 

para que a administração possa desempenhar suas 

funções, atendendo ao interesse público, e podem ser 

classificados em: 

(A) Ilimitado, Autoritário, Disciplinar, Regulamen-

tador, Codificador; 

(B) Vinculado, Discricionário, Hierárquico, Disci-

plinar, Regulamentar e de Polícia; 

(C) Fragmentado, Arbitrário, Normativo, Autoritário, 

Proporcional, Vinculado; 

(D) Incondicional, Extensivo, Autônomo, Decisório, 

Político, Autoritário; 

(E) Hierárquico, Autônomo, Periódico, Legislativo, 

Diplomático. 

http://www.infoescola.com/administracao_/organograma/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_ferramentas_da_qualidade
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32. “Para ocupar posições nas empresas, executar seus 

papéis e buscar as melhores maneiras de administrar, 

o Administrador deve desenvolver e fazer uso de 

várias habilidades. Robert L. Katz (apud STONER, 

1999) classificou-as em três grandes habilidades.” 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Habilidades Técnicas são ligadas à execução do 

trabalho e ao domínio do conhecimento 

específico para executar seu trabalho operacional. 

(   ) Habilidades Motoras consistem na capacidade de 

execução de tarefas com máxima certeza e 

mínimo de dispêndio de energia. 

(   ) Habilidades Humanas são as habilidades 

necessárias para um bom relacionamento, 

desenvolvendo bem equipes e atuando de 

maneira eficiente e eficaz como líderes. 

(   ) Habilidades Cognitivas estão ligadas à nossa 

capacidade de percepção, memória e habilidade 

nos movimentos, área neurológica, cerebral. 

(   ) Habilidades Conceituais são as habilidades 

necessárias para manter a visão da organização 

como um todo, influenciando diretamente no 

direcionamento e na administração da empresa. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, V, V; 

(B) F, V, F, V, F; 

(C) V, F, F, F, V; 

(D) V, F, V, F, V; 

(E) F, F, V, V, F. 

  

33. Na Teoria Comportamental da Administração, o 

homem passa a ser visto como um animal dotado de 

necessidades que vão além do objetivo apenas 

financeiro, possuindo necessidades gregárias inerentes 

ao homem. Maslow publicou uma teoria sobre 

motivação que se tornou bastante conhecida, segundo 

a qual as necessidades humanas estão organizadas e 

dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e 

de influência, numa pirâmide, em cuja base estão as 

necessidades mais baixas  e no topo, as necessidades 

mais elevadas, representadas da seguinte forma: 

(A) afetiva, integração, liberdade, aceitação e social; 

(B) financeira, psicológica, básica, social e afetiva; 

(C) aceitação, financeira, psicológica, social e afetiva; 

(D) fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima e 

realização pessoal; 

(E) fisiológica, psicológica, liberdade, aceitação e 

realização pessoal. 

 

34. São fatores causadores de mudança organizacional: 

(A) Inovação tecnológica, novos conceitos sobre 

administração, aumento da marginalidade, 

competição, choques econômicos, falhas na 

questão de segurança; 

(B) Mudanças climáticas, demissão de funcionários, 

aumento de produtividade, fatores biológicos, 

fatores sociais, mudanças legais e regulamen-

tação, recessão econômica; 

(C) Natureza da força do trabalho, tecnologia, 

choques econômicos, concorrência, tendências 

sociais, política mundial, crises e tendências 

macroeconômicas, mudanças legais e 

regulamentação, forças do mercado e compe-

tição, crescimento organizacional, recessão 

econômica, mudanças no ambiente de negócios; 

(D) Concorrência, alteração de conceitos, viabilidade 

de negócios, mudanças climáticas, fatores 

geográficos, correção de tabelas de preços; 

(E) Resistência, expectativas, adaptação, execução 

repetitiva de tarefas, segurança, substituição de 

produtos. 
 

35. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Empreendedorismo designa os estudos relativos 

ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu 

sistema de atividades, seu universo de atuação. 

(   ) Reengenharia  é um sistema administrativo 

utilizado pelas organizações para se manterem 

competitivas no mercado e alcançarem as suas 

metas, reformulando o seu modo de fazer 

negócios, suas atividades e tarefas e/ou processos. 

(   ) Empreendedorismo é o processo racional 

utilizado para caracterizar, decompor e interpretar 

um sistema, de modo a conhecer seus fatores 

constitutivos imprescindíveis, assim como seu 

comportamento e suas respectivas leis de 

interação. 

(   ) Planejamento estratégico é um processo gerencial 

que diz respeito à formulação de objetivos para a 

seleção de programas de ação e para sua 

execução, levando em conta as condições 

internas e externas à empresa e sua evolução 

esperada. 
 

Assinale a sequencia correta: 

(A) F, F, V, F; 

(B) V, V, F, V; 

(C) F, V, F, V; 

(D) V, F, V, F; 

(E) F, V, F, F. 
 

36. Com base na Constituiçao Federal,  no capítulo que se 

refere à Administração Pública, podemos afirmar que: 

(A) os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis a todo e qualquer brasileiro; 

(B) poderão ser criadas: empresa pública, sociedade 

de economia mista, autarquia e função pública 

independente de lei; 

(C) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 

e campanhas dos órgãos públicos terão caráter 

meramente informativo; 

(D) os atos de improbidade administrativa não terão 

prejuízo da ação penal cabível; 

(E) administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
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37. Assinale a alternativa correta a respeito de 

Empreendedorismo. 

(A) Deixar passar oportunidades para criar mudanças. 

(B) É um mesmo olhar sobre o mundo à medida que 

presencia a evolução. 

(C) Falta de capacidade de tomar a decisão certa 

frente à concorrência existente. 

(D) É o principal fator promotor do desenvolvimento 

econômico de um país. 

(E) Qualidade nata de todo e qualquer cidadão. 

 

38. Relativo às definições para Ética, marque (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

(   ) Ramo da filosofia que busca estudar e indicar o 

melhor modo de viver no cotidiano e na 

sociedade. 

(   ) Não deve ser confundida com a lei, embora com 

certa frequência a lei tenha como base princípios 

éticos. 

(   ) Não está relacionada à opção, ao desejo de 

realizar a vida, mantendo com os outros relações 

justas e aceitáveis. 

(   ) Não é algo superposto à conduta humana, pois 

todas as nossas atividades envolvem uma carga 

moral. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, F; 

(B) F, F, V, V; 

(C) F, V, F, V; 

(D) V, F, V, F; 

(E) V, V, F, V. 

 

39. No conceito de Análise e Distribuição do Trabalho, 

podemos afirmar que: 

(A) Atividade compreende um conjunto ou um grupo 

de tarefas reunidas de acordo com critérios de 

complementaridade e similaridade, ou seja, 

devem completar-se e serem similares entre si, de 

modo a poderem definir as finalidades do órgão 

em exame. 

(B) Atividade compreende um grupamento de passos, 

de acordo com determinada sequência 

e levando em consideração a subdivisão do 

trabalho entre cada empregado. 

(C) Tarefa compreende um conjunto ou um grupo de 

tarefas reunidas de acordo com critérios de 

complementaridade e similaridade, ou seja, 

devem completar-se e serem similares entre si, de 

modo a poderem definir as finalidades do órgão 

em exame. 

(D) O tempo requerido para a realização da análise 

das diversas tarefas deve ser sempre de uma 

semana. 

(E) Não há necessidade verificar se todas as tarefas 

são necessárias à realização dos objetivos e o 

tempo requerido não precisa ser dimensionado. 

 

 

40. Pode-se afirmar que Responsabilidade é: 

I. Não estar em condições de responder pelos atos 

praticados. 

II. Articular desculpas para justificar as razões das 

próprias ações. 

III. Quando alguém infringe uma de suas 

responsabilidades cívicas, respondendo pelo seu 

ato perante a justiça. 

IV. A ação humana é restrita à responsabilidade 

pessoal, não tem interesse público. 

 

Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas I é correta; 

(B) apenas III é correta; 

(C) apenas I e III são corretas; 

(D) apenas II, III e IV são corretas; 

(E) todas são corretas. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei



